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زباله گردی، شغل یا معضل!
مدیر عامل سازمان پسماند شهرداری:  ۲۰۰ کارگاه بازیافت 

غیرمجاز در سطح شهر وجود دارد
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ما را در تلگرام دنبال کنید
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نجفی باز هم دست 
به »قتل« می زند؟

امید سلیمی بنی
یادداشت مهمان

ایـن یـک سـئوال اساسـی اسـت، آیـا نجفـی اگر پس 
از گذشـت اولیـای دم میتـرا اسـتاد آزاد شـود، بـاز هـم 

دسـت به قتـل خواهـد زد؟
امکان دارد شـعبه نهم دادگاه کیفری یک اسـتان تهران 
کـه بـه پرونـده قتـل میتـرا اسـتاد توسـط محمدعلـی 
نجفـی رسـیدگی کـرده، پس از آنکـه اولیـای دم، اظهار 
گذشـت از قصـاص کردنـد، مجـددا پرونـده را از جنبـه 
عمومـی جـرم بررسـی کنـد. مـاده قانونـی کـه در ایـن 
بررسـی مـورد توجـه قرار مـی گیـرد، مـاده 612 »کتاب 
پنجـم قانـون مجازات اسـامی؛ تعزیـرات و مجازاتهای 
بازدارنـده« اسـت. ایـن مـاده مـی گویـد: »هـر کـس 
مرتکـب قتـل عمـد شـود و شـاکی نداشـته یا شـاکی 
داشـته ولـی از قصـاص گذشـت کـرده باشـد و یـا بهـر 
علـت قصـاص نشـود درصورتیکـه اقـدام وی موجـب 
اخـال در نظم و صیانـت و امنیت جامعه یا بیم تجری 
مرتکـب یـا دیگران گـردد دادگاه مرتکـب را به حبس از 

سـه تـا ده سـال  محکـوم می نماید.«
طبق این قانون دو شـرط کلی »اجتماعی و شـخصی« 
بـرای محکومیـت نجفی بـه حبس وجـود دارد: شـرط 
اول، اجتماعـی اسـت، یعنـی در صورتـی کـه جامعـه 
از آزادی نجفـی دچـار اخـال در نظـم و امنیـت شـود، 
بایـد متهـم بـه قتل را بیـن 3 تا 10 سـال در زنـدان نگه 
داشت.شـرط دوم، »شـخصی« اسـت. یعنـی قاضـی 
دادگاه بایـد از »بیـم تجـری« متهم مطمئن شـود. بیم 
یعنـی تـرس و واهمـه و تجـری یعنـی جـرات یافتـن 
ارتـکاب مجـدد همان جـرم. یعنـی قاضـی دادگاه باید 
مطمئـن شـود اگـر در صورتـی که نجفـی را آزاد کنـد، او 
ممکـن اسـت جـرات پیدا کند تـا باز هم دسـت به قتل 
بزنـد، بایـد حکم به زندان شـهردار سـابق تهـران بدهد.

حـاال نکته اینجاسـت قاضـی از کجا مـی تواند مطمئن 
شـود کـه نجفـی، دوباره دسـت به قتل می زنـد یا نمی 
زند. سـئوال از آنجایی دارای اهمیت اسـت که پاسخ آن 
مـی توانـد در آزادی یـا زندانـی ماندن نجفی اثر داشـته 
باشـد. واقعیت اینجاسـت که قضات در شـرایط عادی، 
بـه دو صـورت از جـرات داشـتن یـا نداشـتن متهـم در 
ارتـکاب جـرم مجـدد، مطمئن مـی شـوند. روش اول، 
اسـتفاده از شهود قضایی اسـت. یعنی قاضی با استناد 
بـه علـم خـود، حکـم مـی دهـد »بیـم تجـری« درباره 
فـان متهـم وجـود دارد یـا نـدارد. هـر چنـد در قانـون 
آمـده اسـت کـه دالیلـی کـه باعـث ایجـاد علـم قاضی 
شـده، بایـد در حکـم نهایی نوشـته شـود، ولـی معموال 
قضـات بـا کلمـات کلی و مبهـم درباره دالیـل علم خود، 
اظهارنظـر مـی کنند.دلیـل دومـی کـه باعـث می شـود 
قاضـی دربـاره احتمـال جـرم مجـدد متهـم آزاد شـده، 
رای دهد، اسـتفاده از روانشناسـی عامیانه اسـت. یعنی 
بـدون اینکـه دلیل قانع کننده علمی داشـته باشـد، می 
گویـد چـون متهـم یک بـار جـرات پیـدا کرده کسـی را 
بکشـد، دفعـه دوم هـم امـکان جـرم مجـدد را خواهـد 
داشـت یـا قتـل برای او عـادی شـده و ماننـد آن. یا در 
جهـت مقابل، اسـتناد کند چـون متهم نتیجـه کارش را 
دیـده، دیگـر جـرات پیدا نمی کند دسـت به قتـل بزند.

در هر دو روش اسـتفاده از شـهود قضایی و روانشناسی 
عامیانـه، کار قاضـی، غیرعلمـی اسـت و نمـی تـوان بـا 
اطمینـان یـا درصـدی از خطـا، گفـت کـه متهمـی کـه 
توانسـته از قصـاص رهـا شـود، بـاز هم قتل مـی کند یا 
نمـی کنـد. اینجاسـت کـه باید بـه دالیل علمی اسـتناد 
کـرد و متخصـص این حـوزه، یعنی روانپزشـک قانونی 
بایـد پـس از مصاحبـه بالینـی و آزمایـش علمـی روی 
متهـم، بتوانـد بـه قاضـی کمـک کنـد که بـا درصـدی از 
خطـا، تشـخیص دهـد آیـا متهـم در صـورت آزادی، باز 
هـم مرتکـب قتل می شـود یا نمی شـود. از یـاد نبریم 
کـه دربـاره پرونده هـای قتل )کـه در صاحیـت دادگاه 
کیفری یک اسـت( باید پرونده سـامت و روانپزشـکی 
توسـط متخصص در مرحله تحقیقات دادسـرا تشکیل 
شـده باشـد و آنجـا، روانپزشـکی قانونـی اظهارنظر کند 
آیـا متهـم آمادگـی جـرم دیگـری را دارد یـا نـه. ضعف 
کار اینجاسـت که در مرحله تحقیقات دادسرایی پرونده 
نجفـی، آنقـدر اقدامـات بـا شـتاب و عجلـه همـراه بود 
کـه مطمئنـا دربـاره ایـن سـئوال، هیـچ جـواب علمـی 
دیده نمی شـود. در باالترین درجه، روانپزشـکی قانونی 
اظهارنظـر کـرده متهـم بـه قتـل، حیـن ارتـکاب جـرم، 
»مجنـون« بـوده یـا نـه، کـه در پرونـده نجفی هـم این 
مسـئله روشـن اسـت؛ یعنـی متهـم بـه قتـل، حیـن 
ارتـکاب جـرم، مجنـون تشـخیص داده نشـده اسـت، 
ولـی جـواب دادن به این سـئوال مشـخص نمـی کند، 
آیـا نجفـی در صـورت آزادی، بـاز هم دسـت به قتل می 

زند؟
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انتقاد معاون استاندار کرمان از آماده نشدن
 سیل بندهای کرمان

شسـت عمومی شـورای شـهر کرمان در حالی برگزار شـد که 
در ابتدای جلسـه مشرفی عضو شـورای شهر کرمان از انتقاد 
معـاون عمرانی اسـتاندار کرمان نسـبت به همـکاری نکردن 

شـهرداری در خصوص سـیل بندهای کرمان خبر داد.
مشـرفی گفـت آقـای موسـوی گفتنـد کـه آنچه اسـتانداری 
دربـاره ی سـیل بندها باید انجام مـی داده، انجام داده اسـت. 
مثـا در سـیل بند جنوب شـرقی شـهر، معاونـت عمرانی کار 
خـود را انجـام داده ولـی بـرای آنچـه شـهرداری بایـد اقدام 

مـی داده هیـچ کاری نکرده اسـت.
فضای سبز کرمان در  دوره های گذشته بهتر نگهداری می شد

مشـرفی در ادامـه صحبـت هـای خـود به خشـکی درختان 
سـطح شـهر اشـاره کـرد و گفـت قبـا می گفتنـد کاج هـای 
جلـوی بـرج اول بـه خاطر فاضاب اسـت که خشـک شـده 
ولـی االن می بینیـم کاج هـای دیگـر در بلـوار جمهـوری هـم 
دارند خشـک می شـوند. همچنین، کاج های ورودی مسجد 
صاحب الزمـان هـم کـه چنـد ده سـاله اند، در حـال خشـک 
شـدن هستند.به گفته وی شـهرداری باید  افرادی که متولی 
فضای سـبز هسـتند را مجدد مورد بررسـی قرار دهند. شاید 
الزم اسـت کـه به چـارت قدیم برگردیم. به نظر می رسـید آن 

زمـان، فضای سـبز بهتـر از االن نگهداری می شـد.
 مرکز پژوهش های شورای شهر کرمان راه اندازی می شود

از تاسـیس مرکـز  فرشـاد رییـس شـورای شـهر کرمـان 
و گفـت  داد  کرمـان خبـر  هـای شـورای شـهر  پژوهـش 

اسـاس نامه این مرکز به تمامی اعضای شـورای شـهر داده 
می شـود  و در جلسـه  آینده  شـورا درباره ی آن تصمیم گیری 

خواهیـم کرد.
بـه گفتـه فرشـاد اساسـنامه ی تیـپ ایـن مراکـز از سـوی 
شـورای عالی اسـتان ها به مراکز اسـتان ها و شهرهای باالی 

200 هـزار نفـر جمعیـت، اباغ شـده اسـت.
مصوبه ای که صحن علنی شورای شهر کرمان را به حاشیه 

کشاند
خـدادادی رییـس کمیسـیون خدمـات شـهری کرمـان کـه 
طبـق روال همیشـگی جلسـات در حـال قرائـت مصوبـات 
کمیسـیون متبـوع خـود بود خوسـتار تصحیح یـک مصوبه 
شـد. بـه گفتـه خـدادادی شـورای شـهر کرمـان مصوبـه ای 
داشـته کـه قدرالسـهم از امـاک زیـر 500 متـر مربـع گرفته 

شـود کـه ایـن مصوبـه خـاف قانون اسـت.
در ایـن بیـن مویدی ضمـن تکمیل صحبت های خـدادادی 
گفت گرفتن این پول توسـط شـهرداری خاف قانون اسـت 
و مصوبـه شـورا خـاف نص قانون اسـت و باعـث نارضایتی 

تعدادی از مردم شـهر شـده اسـت.
یکـی دیگـر از مصوبـات جلسـه روز گذشـته شـورای شـهر 
نـام گـذاری حـد فاصـل خیابان چمـران – فلسـطین به نام 

سـادات خشـرو بود.
در پایان جلسـه نیز اعضای شـورای شهر کرمان از خبرنگاران 

به مناسـبت  روز خبرنگار تقدیر کردند.
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ــل  ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر، رضــا دولــت 
ــروز  ــک تجــارت عصــر ام ــل بان ــر عام ــادی مدی آب
ــل  ــان در مح ــید مارحم ــا جمش ــداری ب ــی دی ط
دفتــر شــرکت گل گهــر، بــا تاکیــد بــر مطلــب فــوق، 
ــار  ــهیاتی در اختی ــک تس ــن بان ــرد: ای ــح ک تصری

ــوالد گل  ــن و ف ــعه آه ــرکت توس ــای ش ــروژه ه پ
گهــر، طــرح گندلــه ســازی خرامــه و ســایر طــرح 

ــد. ــی ده ــرار م ــر ق ــه گل گه ــای توســعه منطق ه
دولــت آبــادی کــه همــراه بــا تیــم اعتبــاری و ارزی 
بانــک تجــارت در ایــن جلســه حضــور یافتــه بــود، 
ــور  ــه منظ ــال ب ــن ح ــک در عی ــن بان ــزود: ای اف

ــای  ــازه، همــکاری ه تضمیــن اوراق صکــوک اج
ــام  ــر انج ــه گل گه ــای منطق ــرکت ه ــا ش الزم را ب

خواهــد داد.
ــراز  ــن جلســه جمشــید مارحمــان ضمــن اب در ای
قدردانــی از مدیــر عامــل بانــک تجــارت در ارتبــاط 
بــا همــکاری بــا مجموعــه شــرکت هــای گل گهــر، 
بــه معرفــی وضعیــت جــاری شــرکت و طرح هــای 

در دســت اقــدام پرداخــت. 
مارحمــان بــه فرصــت هــای ســرمایه گــذاری 
ــق  ــتار تعمی ــرد و خواس ــاره ک ــر اش ــه گل گه منطق
همــکاری هــای دوجانبــه شــد. مدیــر عامــل 
بانــک تجــارت نیــز ضمــن ارزنــده شــمردن روابــط 
موجــود میــان دو مجموعــه، از موافقــت مجموعــه 
ــرف  ــط دو ط ــترش رواب ــرای گس ــود ب ــوع خ متب

ــرد. ــد ک ــر آن تاکی ــر داد و ب خب
ــتای  ــرا در راس ــه اخی ــت ک ــادآوری اس ــه ی الزم ب
افزایــش همــکاری هــای دو طــرف، بانــک تجــارت 
پروانــه بهــره بــرداری معــدن گل گهــر را بــه عنــوان 
وثیقــه پذیرفــت کــه ایــن امــر بــا اســتقبال فعــاالن 

بخــش معــدن مواجــه شــده اســت.

 اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان

اطالعیه لغو مناقصه
مناقصـه پـروژه خریـد ،نصـب و راه انـدازی سیسـتم سرمایشـی و گرمایشـی  

)VRF( سـاختمان قانـون تـردد اداره کل راهـداری وحمـل ونقـل جـاده ای جنوب 
کرمان به شـماره ۲۰98۰۰۰۲8۲۰۰۰۰۰6 چاپ نوبت دوم شـماره پیاپی 553 سـه شـنبه 
مـورخ 1398/۰5/۲۲ لغـو مـی گـردد وهرگونه اعـان عمومی دیگـر در این خصوص 

متعاقبـا" اطاع رسـانی مـی گردد.

بانک تجارت تسهیاتی در اختیار پروژه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر قرار می دهد
بانک تجارت به طرح های منطقه گل گهر تسهیالت پرداخت می کند

موفقیت دانش آموزان دبیرستان دخترانه فرهنگ 
ناحیه  یک کرمان درکنکور98

مسـئول آمـوزش متوسـطه دوره دوم ناحیـه یک از کسـب هفـده رتبه دو و سـه رقمی 
در آزمـون سراسـری سـال 1398 توسـط دانـش آمـوزان دبیرسـتان دخترانـه فرهنگ این 

ناحیـه خبر داد.
روح اله حافظی فرد ضمن تبریک و آرزوی موفقیت بیشتر برای این دانش آموزان افزود:

ایـن موفقیـت حاصل تاش مسـتمر دانـش آمـوزان، برنامه ریزی مدون آموزشـگاه در بررسـی 
عملکـرد دانـش آمـوزان در طـول سـال تحصیلی و کارایـی موثر دبیـران و حمایت اولیا می باشـد. 

ایشان همچنین از تالشهای موثر و کاربردی مدیر، کادر اجرایی و دبیران محترم این آموزشگاه تقدیر نمودند.

مدیریت آموزش وپرورش ناحیه یک کرمان

1-آیدا حکیمی پور
۲-فاطمه فقیه     
3-زهرا پورابولی 

4-مهسا محمدی  
5-غزال آزین فر  
6-مهراوه تقی زاده

7-رضوان شاه حیدری
8-آتنا اسامی     

9-زهرا شیروانی 
1۰-راحله خالقی 

11-هانیه نجمی زاده
1۲-فاطمه سادات حسینی

13-زینب ایرانمنش   
14-عصمت حمزه      
15-مینا ابوحیدری   
16-فاطمه سلیمانی 

17-مهتاب حق شناس
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هک پهلی یکی از آداب و رسوم دیرینه در اعیاد مختلف 
مـردم دیـار جنوب کرمان اسـت ، رسـمی زیبا، شـیرین 
و آموزنـده کـه باعث دوسـتی و اتحاد بیشـتر می شـود. 
هـک پهلـی بـه معنـای طلـب معافیـت و بخشـش 
اسـتان  جنـوب  مختلـف  مناطـق  در  حق النـاس 
در  بـار  سـه  بـا  غدیـر  عیـد  روز  در  و  اسـت  کرمـان 
رسـم  ایـن  در   می شـود.  انجـام  گرفتـن  آغـوش 
آغـوش  در  را  همدیگـر  بـار  سـه  مـردان  عیـد  روز 
حق هـای  یعنـی  کـن"  گفتن"َپهـل  بـا  و  می گیرنـد 
خـودت حـال کـن، از همدیگـر حالیـت می طلبنـد.

زنـان نیـز با حضـور در خانه آشـنایان و اعضـای خانواده 
می طلبنـد. حالیـت  اقـدام  ایـن  بـا  نیـز  فامیـل  و 

هک پهلی رسمی برای ایجاد اتحاد بین 
طایفه های مختلف 

مهرآبـاد شهرسـتان  روسـتای  دهیـار  بهـزادی  صالـح 
منوجـان  گفـت: ایـن روسـتا کـه متشـکل از سـه قـوم 
رمشـکی، بشـکردی و مـارزی اسـت و هرکـدام  آداب 
و  آداب  تنهـا  امـا  دارنـد،  خودشـان  خـاص  رسـوم  و 
رسـومی کـه ایـن سـه طایفـه را بهـم نزدیـک کـرده و 
شـاهد اتحـاد آن ها هسـتیم همین، هک پهلی ، اسـت 
کـه در ایـام عیـد غدیـر و دیگـر اعیـاد انجـام می شـود.

او افـزود: در روز عیـد هرطایفـه اول بـه دیـدار رییـس 
و بـزرگ طایفـه رفتـه و از آنجـا همگـی دسـته جمعـی 
خـود  ایـن  کـه  می رونـد  دیگـر  طایفـه  دیـدار  بـه 
اسـت. روسـتا  ایـن  در  همدلـی  و  اتحـاد  از  نشـان 

در  زنـان  و  مـردان  حضـور  کـرد:  بیـان  بهـزادی 
مریـض،  افـراد  از  عیـادت  یکدیگـر،  خانه هـای 
تسـلیت بـه خانـواده افـرادی کـه قبـل از عیـد فـوت 
شـده اند و حضـور در خانـه افـرادی کـه بـا هـم قهـر 
اسـت. مهرآبـاد  در  عیـد  رسـومات  دیگـر  از  بودنـد 

او گفـت: از جملـه رسـوم اعیـاد خریـد لنـگ )شـالی 
پارچـه ای از جنـس حریـر بـه رنـگ سـبز بـرای ایـام 
یـا رنگ هـای دیگـر کـه هـر رنـگ مخصـوص  عیـد 
یـک ایـام محسـوب مـی شـود بـه طـول یـک متـر و 
عـرض نیم متـر مـردان بـه روی شـانه خـود می گذارنـد 
و از آن بـه عنـوان صفـت قبیلـه و جانمـاز جلوگیـری از 
گـرد و خـاک اسـتفاده مـی شـود( کفـش و دمپایـی 
و دوخـت لبـاس نـو بـرای مـردان و زنـان از اهمیـت 
انـدازه  بـه  کـس  هـر  و  اسـت  برخـوردار  خاصـی 
انجـام می دهـد. را  ایـن کار مهـم  مالـی خـود  تـوان 

دهیـار مهرآبـاد افـزود: تهیه عطـر و مواد خوشـبو کننده 
از  وسـوچکی'  عـود   ' ویـژه  بـه  خانه هـا  و  لباس هـا 
ملزومـات هـر خانـوار بلوچ اسـت که در شـب عید پس 
از خانـه تکانـی زنـان خانه هـای خـود را بـا سـوچکی و 
عـود خوشـبو و لباس اعضـای خانـواده را نیز عطرآگین 
می کننـد. آمـاده  بزرگتر هـا  خانـه  بـه  رفتـن  بـرای  و 

عیـد دسـت  در شـب  نیـز  زنـان  داد:  ادامـه  بهـزادی 
بیـن  ایـن  در  می کننـد کـه   ' 'حنـا  را  خـود  پـای  و 
خردسـاالن اشـتیاق خاصی برای اسـتفاده از حنا دارند.

او گفـت: از طـرف هـر سـه قبیلـه یـک نماینـده بـرای 
شناسـایی افـراد نیازمنـد روسـتا معرفـی می شـود که 
پس از شناسایی مبلغی برای کمک از محله دریافت که 
براسـاس نیاز به نیاز مندان روسـتا و  زنان بیوه و یتیم ها 
پرداخـت مـی شـود که بـرای خریـد لبـاس ،هزینه ها و 
وسـایل مـورد نیـاز عید بـرای نیازمندان اقـدام می کنند.

فشردن دست یاری طایفه های دیگر 
در روز عید 

جمعـه حیـدری بزرگ طایفه رمشـکی ها در مـورد آداب 
هـک پهلی گفت:مسـاعدت و کمک و یـاری به هم نوع 
و نیازمندان روسـتا  وظیفه همه ماسـت و ما نه تنها در 
ایـام عیـد بلکـه در طول سـال از همسـایگان خود غافل 
نیسـتیم و دسـت یـاری به سـوی آن ها دراز مـی کنیم.

عیسـی بشـکردی بزرگ طایفه بشـکردی ها گفـت: روز 
عیـد یکـی از روز هـای مهم بـرای طایفه ما اسـت که در 
ایـن روز تمـام کینه هـا و ناراحتی هـا را باید کنـار بگذاریم 
و بـا رسـم دیرینـه هـک پهلـی از همدیگـر حالیـت 
می طلبیـم و ایـن یکـی از رسـومات زیبایـی اسـت کـه 
باعـث مـی شـود مـا در ایـن روز در کنـار هـم باشـیم.

و  سـال کـدورت  طـول  در  اسـت  ممکـن  او گفـت: 
ناراحتـی بیـن یکـی از مـا  پیـش بیایـد، امـا در ایـن 
بیـن  از  آن کـدورت  پهلـی  هـک  رسـم  بـا  عیـد  روز 
خواهـد رفـت و دل هـا بـه همدیگـر نزدیـک می شـود.

علـی پیشـی بـزرگ طایفـه مـارزی بـا اشـاره به رسـوم 
هـک پهلـی گفـت: هـک پهلـی رشـته پیونـدی محکم 
در  قبیلـه هـا اسـت کـه مـا را بهـم گـره می زنـد و باعث 
ایجـاد اتحـاد وهمدلـی می شـود.مردم روسـتا در روز 
عیـد بـه همـراه کـودکان و نوجوانـان خردسـال بـرای 
رفتـن بـه منـزل بزرگتر هـا آمـاده مـی شـود و رسـم 
هـک پهلـی خـود یک صلـه رحـم بوجـود آورده اسـت.

روسـتای مهرآبـاد بـا جمعیتـی بالـغ  بـر 100 خانـوار و 
3۷0 نفـر جمعیـت از توابع شهرسـتان منوجان درفاصله 
در و  منوجـان  شهرسـتان  مرکـز  از  کیلومتـری   25
دارد. قـرار  اسـتان  مرکـز  از  ۴50 کیلومتـری  فاصلـه 

»هک پهلی«رسمی 
برای اتحاد طوایف 

جنوبی استان

خبر

تحقق ایثار اجتماعی راه حل 
مشکات امروز کشوراست

در طرح قاصدک و فی فورسرویس 
شفافیت مالی وجود ندارد

راه اندازی مراکز نیکوکاری گامی 
در بهبود معیشت محرومان

بـه گزارش ایثار کرمـان، گردهمایی 
شهرسـتان های  آزادگان  بـزرگ 
 ، عنبرآبـاد  جیرفـت،  کهنـوج، 
منوجـان و قلعـه گنـج بـا حضـور 
شـهید  بنیـاد  مدیـرکل  سـاردو  احمـد گروئـی 
مسـووالن  سـایر  و  اسـتان  وامورایثارگـران 
دلفـارد  گردشـگری  منطقـه  در  شهرسـتانی 
ایـن گردهمایـی  در  شـد.احمد گروئـی  برگـزار 
و سـند  وارثـان شـهدا  آزادگان  داشـت:   بیـان 
افتخـار نظـام هسـتند. ایـن عزیـزان به عنـوان 
و  بردبـاری شـناخته می شـوند  و  مظهـر صبـر 
بایـد در تمامـی شـرایط قـدردان مجاهـدت این 
دالورمـردان باشـیم.گروئی در ادامـه در خصوص 
ایثـار اجتماعی اظهار داشـت: باید از داشـته های 
گذشـته خـود اسـتفاده کنیـم و فرهنگ ایثـار را 
در جامعـه توسـعه دهیـم. فرهنگی کـه در دوران 
دفـاع مقـدس و پـس از پیـروزی انقـاب بـه 

عنـوان یـک فرهنگ واال و ارزشـمند شـناخته تر 
شـد. البتـه مفهـوم ایثـار از ایـن فراگیرتر اسـت 
و فقـط بـه مفاهیـم مربـوط بـه جنـگ خاصـه 
نمی شـود. وقتـی مـردم با کمبودها کنـار می آیند 
بایـد کار فرهنگـی  ایثـار اسـت.  ایـن خـودش 
انجام شـود تـا داشـته های دینـی و ملی مان در 
جامعـه پررنـگ تر شـود. ایثار اجتماعی درسـت 
اسـت کـه در ایـن زمـان مطرح شـده امـا جـزو 
این داشته هاسـت. فرهنگ ایثـار همان فرهنگ 

بسـیجی عمـل کـردن اسـت
الگوی ما امام حسـین )ع( و حضرت ابوالفضل 
)ع( هسـتند. حال ما باداشـتن چنین الگوهای 
ارزشـمند و بزرگـی و بعـدازآن تجربه هایی که در 
انقـاب اسـامی و جنـگ تحمیلـی بـه دسـت 
آورده ایـم مـی توانیم ایثار اجتماعـی را به صورت 
وسـیع در جامعـه بشناسـانیم و بـه نسـل اینده 

منقـل کنیم

اجـرای  بـا  فرخـی:   حسـن 
تعرفه گـذاری خدمـات پرسـتاری 
مـی توان ایـن بی عدالتـی و عدم 
شـفافیت را از بین برد و پرسـتاران 
نیـز به ازای خدماتی که ارائـه می دهند دریافتی 
مناسـبی را خواهنـد داشـت و بـه تبـع آن انگیزه 
آنـان افزایـش می یابـد و مـردم نیـز از خدمـات 
بـا کیفت تـری برخـوردار خواهنـد شـد .حسـن 
فرخـی در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطاع رسـانی 
سـازمان نظـام پرسـتاری بـا اشـاره بـه مشـکل 
نظام پرداخت در سیسـتم وزارت بهداشت گفت: 
مشـکل اصلی نظام پرداخت در وزارت بهداشـت 
نگاه پزشـک سـاالرانه مسـئولین اسـت . حدود 
80 الـی 90 درصـد کار درمان بیماران را پرسـتاران 
انجـام می دهند و بیشـترین ارتباط را پرسـتاران 
بـا بیماران دارنـد اما از لحـاظ پرداختی برعکس 
ایـن مـوارد انجـام مـی شـود بـه این معنـی که 

بیـن 80 الـی 90 درصـد دریافتـی کار درمـان  را 
پزشـکان دریافـت می کننـددر طـرح قاصدک و 
فـی فورسـرویس شـفافیت مالـی وجود نـدارد 
کـه ایـن مهـم باعث بوجـود آمـدن بـی عدالتی 
و بـی انگیزگـی در بیـن کادر درمان شـده اسـت.  
عضـو نظـام پرسـتاری جیرفـت خاطـر نشـان 
کـرد: 12 سـال از تصویـب قانـون تعرفـه گـذاری 
خدمات پرسـتاری در مجلس شـورای اسـامی 
مـی گـذرد امـا متاسـفانه بـه دالیـل مختلـف و 
بـه بهانـه عـدم وجـود بودجه مـورد نظر تـا کنون 
اجرایـی نشـده اسـت .   با اجرای تعرفـه گذاری 
خدمـات پرسـتاری مـی تـوان ایـن بـی عدالتی 
و عـدم شـفافیت را از بیـن بـرد و پرسـتاران نیز 
بـه ازای خدماتـی کـه ارائـه مـی دهنـد دریافتی 
مناسـبی را خواهنـد داشـت و بـه تبـع آن انگیزه 
آنـان افزایـش می یابد و مردم نیـز از خدمات با 

کیفت تـری برخـوردار خواهنـد شـد .

علـی رییسـی، گفـت: بـا توجـه 
موجـود  اقتصـادی  شـرایط  بـه 
و حاکـم بـر جامعـه، بیشـترین 
آسـیب متوجـه خانواده هـای بی 
بضاعت و محروم می شـود، بنابرایـن راه اندازی 
مراکـز نیکـوکاری می توانـد کمـک بسـزایی بـه 
خانواده هـا  ایـن  معیشـتی  وضعیـت  بهبـود 
کنـد. هم زمـان بـا فرارسـیدن عید غدیـر، مرکز 
نیکـوکاری امـام سـجاد علیـه السـام در مرکز 
شـهر جیرفـت راه انـدازی شـد.» علی رییسـی 
«، در ایـن مراسـم ضمـن تبریـک عیـد امامت 
و والیـت، گفـت: بـا توجـه به شـرایط اقتصادی 
موجـود و حاکـم بر جامعه، بیش ترین آسـیب 
متوجـه خانواده هـای بـی بضاعـت و محـروم 
مـی شـود، بنابرایـن راه اندازی مراکـز نیکوکاری 
مـی توانـد کمـک بسـزایی بـه بهبـود وضعیت 

معیشـتی ایـن خانواده هـا کند.رییـس کمیته 
امـام خمینـی)ره( جیرفت، با بیـان این مطلب 
کـه کمیتـه امـداد فعالیت هـای خـود را در این 
مراکـز بـرون سـپاری مـی کنـد، افـزود: ایـن 
مراکـز نیکـوکاری شـخصیت هـای حقوقـی و 
مسـتقل دارنـد و زیـر نظـر کمیتـه امـداد امام 
خمینـی)ره( در حـوزه هـای اشـتغال، درمـان، 
معیشـت و فرهنـگ بـه خانوارهـای محـروم 
کمـک می کننـد.در وهله اول ایـن مراکز وظیفه 
شناسـایی محرومیـن منطقـه خـود و جمـع 
آوری کمک هـای خیریـن را دارند.در گام بعدی 
کمیتـه امـداد امـام خمینـی)ره( کمـک هـای 
جمـع آوری شـده و پرونـده هـای افـراد بـی 
بضاعـت سـاکن در محلـه هـای نزدیـک ایـن 
مراکـز را به منظور حمایت از این محرومین، در 

اختیـار مراکـز نیکـوکاری قـرار مـی دهد.

بـا  کرمـان  اسـتان  فوتبـال  هیـأت  رییـس 
راه  کرمـان  فوتسـال  اگـر  اینکـه  بـه  اشـاره 
راه  کشـور  شـرق  جنـوب  فوتسـال  بیفتـد، 
بـرای  اسـتان  ایـن  آمادگـی  از  افتـد،  مـی 
پایلـوت فوتسـال جنوبشـرق کشـور خبـر داد. 
بـه گـزارش خبرنگار گـروه اسـتان های باشـگاه 
خبرنـگاران جـوان از کرمان، علـی قرایی، رییس 
هیئت فوتبال اسـتان کرمان در حاشـیه ی بازدید 
فوتسـال  لیـگ  سـازمان  دبیـر  جابـری،  آرش 
فدراسـیون فوتبـال جمهوری اسـامی ایـران که 
بـه منظور بررسـی و برنامه ریزی بـرای برگزاری 
مراسـم قرعـه کشـی لیگ دسـته اول فوتسـال 
کشـور بـه کرمـان سـفر کـرده اسـت، بـه بیـان 
گزارشـی از امکانات و وضعیت فوتسـال اسـتان 
کرمـان پرداخـت و گفت: این اسـتان با توجه به 
امکاناتی که دارد شایسـته اسـت جایگاهش در 
لیـگ برتر، باالترین لِِول فوتسـال کشـور باشـد.

او افزود: در نهایت نفع این امر به خود فوتسـال 
کشـور می رسـد، چرا که امکانات مادی و معنوی 
دارد. وجـود  اسـتان کرمـان  در  خوبـی  خیلـی 

کرمـان  اسـتان  کـرد:  تصریـح  قرایـی 
 11 کـه  اسـت  کشـور  اسـتان  پهناورتریـن 
خـود  بـه  را  کشـور  خاکـی  مسـاحت  درصـد 
اختصـاص داده و دارای 23 شهرسـتان اسـت.

او بیـان داشـت: از شـمالی ترین نقطـه ی ایـن 
اسـتان که شهرسـتان انار اسـت تـا جنوبی ترین 
نقطـه کـه قلعـه گنج اسـت و بـه مرز سیسـتان 

 800  ،۷00 نزدیـک  می رسـید،  بلوچسـتان  و 
کیلومتـر اسـت و ایـن می طلبـد تـا نـگاه ویـژه 
شـود.رییس  کرمـان  اسـتان  بـه  خاصـی  و 
اسـتان  اسـتان کرمـان گفـت:  فوتبـال  هیـأت 
کرمـان را بایـد سـه اسـتان ببینیـد، خصوصـًا 
اینکـه اسـتعداد های خیلـی خوبـی در جنـوب و 
جنـوب شـرق ایـن اسـتان داریـم کـه می توانند 
آینـده ی خیلـی خوبـی را برای فوتسـال اسـتان 
می طلبـد  افـزود:  بزنند.قرایـی  رقـم  و کشـور 
نـگاه ویـژه ای چه از سـوی مـا در هیئت اسـتان 
از طریـق حمایت هـا و پشـتیبانی هایی  و چـه 
شـود  انجـام  می گیـرد،  صـورت  مرکـز  از  کـه 
را کشـف کنیـم. اسـتعداد ها  ایـن  بتوانیـم  تـا 

او تصریـح کـرد: امسـال بـا گل گهـر و مـس 
آمـده  قراردادشـان  امضـای  بـرای  کرمـان کـه 
بـر  تـا  ایـم  امضـا کـرده  نامـه  تفاهـم  بودنـد، 
اسـتعدادیابی  پایگاه هـای  اسـاس،  ایـن 
شـان را در جنـوب و شـرق اسـتان بزننـد و در 
ایـن راسـتا جلسـاتی بـا مدیـران عامـل ایـن 
اواخـر شـهریور مـاه خواهیـم  باشـگاه ها طـی 
داشـت کـه بـه وعـده ی خودشـان وفـا کننـد.

بیـان  اسـتان کرمـان  فوتبـال  هیـأت  رییـس 
داشـت: شـرایط شهرسـتان ها را سـنجیده ایـم 
تـا مشـخص شـود هـر شهرسـتان در چـه چیز 
اسـتعداد دارد و بـا توجـه بـه اینکـه متأسـفانه 
بافـت،  ماننـد کهنـوج،  از شهرسـتان ها  خیلـی 
فوتبـال  زمیـن  آبـی،  دلیـل کـم  بـه  جیرفـت 

ندارنـد، لـذا پیشـنهاد دادیـم بـه سـمت فوتسـال 
خوبـی  خیلـی  قدم هـای  الحمدللـه  برونـد کـه 
هـم در ایـن شهرسـتان ها در فوتسـال برداشـته 
دهنـد. نشـان  را  خودشـان  بتواننـد  تـا  شـده 

بـا  سـخنانش  از  دیگـری  بخـش  در  قرایـی 
سـیرجان  گهرزمیـن  شـرکت  اینکـه  بـه  اشـاره 
کـه یـک شـرکت غنـی از فـوالد و آهـن اسـت 
بـرای سـرمایه گـذاری در فوتسـال حضـور یافتـه، 
سـالن  یـک  شـرکت  ایـن  اکنـون  هـم  گفـت 
خیلـی خوِب بسـیار بـزرگ در حـال احـداث دارد.

ایـم  بـا مجموعـه ای کـه جمـع کـرده  افـزود:  او 
خیلـی خـوش بیـن هسـتیم امسـال بـا حضـور 
اتفـاق  ایـن  بردسـیر  فـوالد  تیـم  و  زمیـن  گهـر 
میمـون و مبارک در بحث فوتسـال بیفتـد و باعث 
رشـد و توسـعه فوتسـال در اسـتان کرمـان شـود.

قرایـی تصریـح کـرد: اگـر بخواهیـم فوتسـالمان 
رشـد  فوتبالمـان  ماننـد  کرمـان  اسـتان  در 
تیم هـای  تـا  هسـتیم  ایـن  نیازمنـد  کنـد، 
باشـیم. داشـته  کشـور  لیگ هـای  در  خوبـی 

خـوب کار  خیلـی  پایه هـا  در  داشـت:  بیـان  او 
می کنیـم، بـه طـوری کـه بـه همـت دوسـتان در 
کمیتـه فوتسـال، هـم لیگ دسـته اول فوتسـال و 
هـم لیـگ برتر فوتسـال داریـم، این در حالیسـت 
کـه خیلـی از اسـتان ها بخاطـر شـرایط اقتصـادی 
لیـگ هایشـان تعطیـل شـده اسـت، ولی اسـتان 
کرمـان علـی رغـم همـه ی مشـکات اقتصـادی 
کـه وجود داشـته، نگذاشـته کار روی زمیـن بماند.

اسـتان کرمـان گفـت:  فوتبـال  هیئـت  رییـس 
امسـال بـرای اینکه مناطـق جنوبی و محـروم هم 
بتواننـد در لیگ هـای دسـته اول و برتـر شـرکت 
کننـد، لیـگ مناطـق را راه انـدازی کـرده ایـم، تـا 
چـراغ فوتسـال نیـز در این شـهر ها روشـن شـود.

قرایـی افـزود: اولویـت مـان از روز اول فوتسـال 
امـروز  بانـوان  بحـث  در  کـه  بـوده  بانـوان  و 
طـوری  بـه  هسـتیم،  سـردمدار  خوشـبختانه 
فوتسـال  برتـر  لیـگ  چهـارم  و  دوم  تیـم  کـه 
کرمانسـت. اسـتان  بـه  مربـوط  بانـوان کشـور، 

مجموعـه  خدمـات  از  خرسـندی  ابـراز  بـا  او 
مـس در بخـش فوتسـال تصریـح کـرد: جـای 
)مـس  مـس  مجموعـه  خوشحالیسـت  بسـیار 
بانـوان  فوتسـال  کرمـان(  مـس  و  رفسـنجان 
اسـت. داده  قـرار  خـود  پوشـش  تحـت  را 

قرایـی بـه لیـگ رده ها اشـاره کـرد و بیان داشـت: 
لیـگ رده هـا چنـد سـال بـود تعطیـل شـده بـود 
کـه امسـال بـرای اولیـن بـار، لیگ های پایـه مان 
)امیـد، جوانـان و نوجوانـان( را در فوتسـال فعـال 

کردیـم کـه هفته ی پیش لیگ نونهاالن برگزار شـد 
و هـم اکنـون نیـز لیـگ نوجوانـان فوتسـال بانوان 
در حـال برگزاریسـت.او گفـت: اعتقـاد داریـم اگـر 
فوتسـال بخواهد رشـد کند باید در پایه هـا کار کرد.

قرایـی با اعام اینکه خوشـبختانه اسـتقبال خوبی 
از فوتسـال شـده، افزود: اطمینان داریـم در کرمان 
اسـتعداد های خیلی خوبی در فوتسـال وجود دارد.

رییـس هیـأت فوتبـال اسـتان کرمـان با اشـاره به 
اینکه اگر فوتسال کرمان راه بیفتد، فوتسال جنوب 
شـرق کشـور راه می افتـد، از آمادگـی ایـن اسـتان 
برای پایلوت فوتسـال جنوبشـرق کشـور خبـر داد.

میزبانـی  آمادگـی  کـرد:  تصریـح  قرایـی 
بـه  توجـه  بـا  را  مختلـف  آموزشـی  دوره هـای 
امکانـات موجـود نیـز داریـم تـا منشـأ خیـری 
شـویم. کشـور  جنوبشـرق  اسـتان های  بـرای 

وی ابـراز امیـدواری کـرد: بـا دیـد بـاز و مثبـت 
جابری، دبیر سـازمان لیگ فوتسـال فدراسـیون 
امسـال  ایـران،  اسـامی  جمهـوری  فوتبـال 
بخـورد. رقـم  کرمـان  در  فوتسـال  موفقیـت 

شــهرداری  اختــاف  محمــدی-  عبــاس 
ــل مســیر  ــرای تکمی ــکار ب ــج و پیمان قلعه گن
ــر  ــه خط ــه »ســرتک« ســبب ب ــی محل اصل
افتــادن جــان شــهروندان قلعه گنجــی شــده 
ــن  ــی از پرحادثه تری ــه یک ــور را ب ــن مح و ای
ــل  ــان تبدی ــتان کرم ــوب اس ــای جن جاده ه
ــارس  ــزاری ف ــزارش خبرگ ــت.به گ ــرده اس ک
قلعه گنــج  از جنــوب کرمــان، شهرســتان 
ــاد  ــه اقتص ــهر نمون ــوان ش ــت به عن سالهاس
مقاومتــی کشــور شــاخته شــده اســت و 
معیــن اقتصــادی ایــن شهرســتان نیــز 
تــا حــدودی بــه کمــک شــهرداری ایــن 
شهرســتان رفتــه و پل هــای موجود در مســیر 
ــا  ــده و ب ــل ش ــز تکمی ــرتک« نی ــاده »س ج
ــیر  ــن مس ــاخت ها ای ــل زیرس ــود تکمی وج
پرتــردد شــهروندان قلعــه گنجــی بدلیــل 
اختافــات شــهرداری و پیمانــکار ایــن پــروژه 
ــواده خــود را از  هــر روز یکــی از اعضــای خان

می دهنــد. دســت 

آمادگی کرمان برای پایلوت

 فوتسال جنوب شرق کشور 
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همیـن  باشـد کـه  سـخت  بـاورش  برخـی  بـرای  شـاید 
و  آن  سـاختن  بـارور  و  زمیـن  تقویـت  بـرای  کـودی کـه 
درنتیجـه برداشـت محصـوالت کشـاورزی بهتـر و بیشـتر 
نامناسـب  محصـوالت  تولیـد  بـه  هـم  می شـود  مصـرف 
منجـر شـود و هـم خـاک را به سـوی نابـودی سـوق دهد. 
ایـن درحالی اسـت که طی سـال های اخیر بویـژه دربخش 
کشـاورزی ترفندهایـی با اسـتفاده از مواد شـیمیایی به کار 
گرفته می شـود که اگرچه درظاهر منجر به تولید محصوالت 
بازار پسـند می شـود اما تبعـات وتاثیرهای منفـی برمصرف 
کننـده می گـذارد؛ نمونـه آن می تـوان بـه تولیـد مرکباتـی 
کـه بـا موادشـیمیایی پوسـت آن زرد ونارنجـی می شـود؛ 
وهندوانـه هایـی کـه با کودهـای مخصوص قرمز می شـوند.

مضـرات  دربـاره  درگزارش هایـی  قبـا  حـال  درعیـن 
انـدازه  از  بیـش  مصـرف  یـا  غیرمجـاز  سـموم  مصـرف 
سـموم مجـاز سـخن زیـاد بـه میـان آمـده و گفتـه شـده 
کـه ایـن سـموم درمحصـوالت کشـاورزی باقـی می مانـد 
بـه  تبدیـل  آینـده  در  و  می شـود  انسـان  بـدن  وجـذب 
سـرطان هایی می شـود کـه هـر روز بیـش از قبـل درمـردم 
شـیمیایی  کودهـای  مصـرف  درمـورد  امـا  شـاهدیم 
وتاثیـرات منفـی آنهـا کمتـر سـخن بـه میـان آمده اسـت .

این درحالی اسـت که کود شـیمیایی یکی از دسـتاوردهای 
خیلـی  قبـل  دهـه  چنـد  همیـن  تـا  و  بـوده  تکنولـوژی 
راندمـان  بهبـود  بـرای  نبـودو کشـاورزان  رایـج  درکشـورما 
زمیـن کشـاورزی خـود یـا از کودهـای دامـی یـا کودمـرغ 
بهـره می بردنـد ودرایـن میان حتـی فروش کودهـای کبوتر 

دربرخـی شـهرها راهی بـرای تامین مخـارج خانواده ها بود.

مصرف بی رویه کودهای کشاورزی 
خاک را نابود می کند

رییـس سـازمان حفاظـت محیط زیسـت  در سـال 139۴ 
وقـت اعـام کرده بـود: مصـرف بی رویه کودهای کشـاورزی 
آسـیب جـدی بـه خـاک رسـانده اسـت، ایـن کودهـا کـه 
خطرناکـی  عامـل  دارد  خـود  در  نیتـرات  زیـادی  میـزان 
غذایـی  فـرآورده  و  آب  در خـاک،  آن  بقایـای  اسـت کـه 
موجـود  نیتـرات  افـزود:  ابتـکار  مـی کند.معصومـه  نفـوذ 
سـفره  بـه  گیـاه  از  و  می رسـد  بـه گیـاه  آب  و  خـاک  از 

غذایـی مـردم و نهایتـا سـامت انسـان را بـا خطـر مواجـه 
می کنـد. ابتـکار ابـراز تاسـف کـرده بـود کـه گزارش هایـی 
بـه سـازمان رسـیده مبنـی بـر اینکـه مـواد سـمی غیرمجاز 
و خطرنـاک در داخـل ایـن چرخـه بـه سـامت انسـان ها 

آسـیب رسـانده اسـت.این موارد از سوی سـازمان حفاظت 
محیط زیسـت اعـام شـده اسـت، در واقـع ایـن سـموم از 
چرخـه محصـوالت کشـاورزی دنیا کنار گذاشـته شـده و به 
دلیـل عوارضـی کـه دارد سـازمان محیط زیسـت تاکید کرده 
تـا وزارت کشـاورزی نیـز ایـن سـموم را از رده خارج سـازد.

سموم کشاورزی باعث از بین رفتن حشرات 
مفید اکوسیستم می شوند

معـاون رییـس جمهـور در دولـت یازدهـم گفته بـود: عاوه 
بـر عـوارض ذکـر شـده، ایـن سـموم سـبب از بیـن رفتـن 
هسـتند  اکوسیسـتم  از  بخشـی  کـه  مفیـدی  حشـرات 
افشـانی   درصـد گـرده   ۷0 حقیقـت  در  اسـت،  نیـز شـده 
انجـام  زنبورهـا  انـواع  توسـط  کشـاورزی  محصـوالت 
می گیـرد، متاسـفانه ثابـت شـده کـه سـموم تولیـد شـده 
ریشـه حشـرات مفید از جمله زنبورها را از بین برده اسـت.

زاد  متوقف سـازی  سـبب  سـموم  داد:  ادامـه  وی 
همـه  در  رو  ایـن  از  شـده  مفیـد  حشـرات  ولـد  و 
مصـرف  روی  محیط زیسـت  متولیـان  دنیـا  جـای 
داده انـد. صـورت  سـخت گیرانه  اقدامـات  سـموم 

کشاورزان صیفی کار عصرها 
محوصات را برداشت کنند

از سـویی برخـی کارشناسـان معتقـد هسـتند کـه بـه دلیـل 
افزایش تازه خوری سـبزیجات حاوی کودهای غیراسـتاندارد 
در بیـن مـردم می توانیـم شـاهد افزایـش سـرطان گـوارش 
و...در جامعـه باشـیم. احمد بایبـوردی اظهارکـرد: در صورتی 
کـه کـود ازتـه در سـبزیجات بـه جـای پخـش مسـتقیم در 
ضمـن  شـود  اضافـه  خـاک  بـه  نـواری  روش  بـه  خـاک 
باعـث  مصرفـی  میـزان کـود  در  محسـوس  صرفه جویـی 
رشـد اولیـه خیلـی سـریع بـوده و اثـر آن در زمـان رسـیدن 
محصـول مشـهود خواهـد بـود. بـا اسـتفاده از علـم اصـاح 
نباتـات می تـوان از ارقامـی اسـتفاده کرد که نیتـرات کمتری 
در خـود جمـع می کننـد بـرای نمونـه ارقـام بـرگ چروکیـده 
اسـفناج بهتـر از ارقـام بـرگ صـاف، نیتـرات در خـود تجمع 
می کنـد کـه شایسـته اسـت از ارقـام بـرگ صـاف در ارقـام 
سـیب زمینـی اسـتفاده و رقم دراگا حـذف و رقم دیامانت به 
دلیـل تجمـع کمتـر جایگزین شـود در پیـاز نیز ارقام سـفید 
میـزان تجمـع کمتـری نسـبت بـه ارقام قرمـز از خود نشـان 
می دهنـد. وی کـه از محققـان بـه نـام حوزه محیط زیسـت 

کشـور اسـت افـزود: بـرای کشـاورزان سـبزی کار توصیـه 
می شـود برداشـت محصـول ترجیحـًا در عصـر انجـام دهند 
چـرا کـه تجمـع نیتـرات در سـبزی و صیفی در صبـح هنگام 
بـه بیشـترین مقدار خـود می رسـد چراکه تجمع نیتـرات در 
یـک دوره تاریکـی بـا شـدت نـور پاییـن انجـام مـی گیـرد.

نیترات با ورود به آب های زیرزمینی تامین 
کننده شرب مردم باعث افزایش مواد

سرطان زا می شود
اینکـه  بیـان  بـا  درمانـی  رژیـم  و  تغذیـه  یـک متخصـص   

رییس حوزه قضایی فاریاب: کشاورزان وقت خرید سم و کود دقت الزم را به عمل آوردند و به توصیه های کارشناسان فنی و متخصصان این حوزه توجه کنند

سموم تقلبی، سرطان به مردم تزریق می کند

جنـوب کرمـان منطقـه ای وسـیع اسـت که شـغل اکثـر مـردم آن کشـاورزی اسـت برخـی از کشـاورزان 
می گوینـد بعضـی از فروشـگاه ها اقـدام بـه فـروش سـم و کـود غیراسـتاندارد و تاریـخ مصـرف گذشـته 
می کننـد کـه آنهـا را با مشـکل مواجـه می کند از سـویی کارشناسـان محیط زیسـت نیـز می گویند مصرف 
بی رویـه سـم و کودهـا به خصـوص نوع غیراسـتاندارد این اقـام باعث بـروز بیماری های زیـادی از جمله 
انواع سـرطان می شـود درحالی که سـازمان کشـاورزی می گوید تمامی فروشـگاه ها دارای کارشـناس فنی 
هسـتندرییس حـوزه قضایـی فاریاب خبـر از پلمب چندفروشـگاه به دلیل نداشـتن کارشـناس و فروش 

سـم و کـود تاریخ مصـرف گذشـته و غیراسـتاندارد می دهد.

کشـاورزی  سـازمان  نباتـات  مدیرحفـظ  فرخـی 
جنـوب کرمـان به»کاغذوطن«می گویـد:» نظـارت 
کامـل بـر روی مصـرف سـموم وکودهـای موجود 
در فروشـگاه های عرضـه سـم و کود جنـوب کرمان 
وجـود دارد.«وی افزود:»آن طور نیسـت که بگویند 
محصـوالت جنـوب کرمـان نیاز به اسـتفاده از سـم 
و کـود نـدارد بلکـه به دلیـل وجـود برخـی از افات 
مـا در ایـن منطقـه نیازمنـد اسـتفاده از ایـن مواد 
هسـتیم.«وی ادامه داد:»در تمامی فروشـگاه های 
عرضـه سـم و کـود کارشـناس فنـی داریـم و حتی 
افـرادی کـه در زمینه گیاه شناسـی آمـوزش دیده اند 
نیـز در مناطـق جنوبـی اطاعاتشـان را در اختیـار 
کشـاورزان می گذارند تا با مشـکل مواجه نشـوند.«

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن
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سهشنبه  30 مرداد 1398 کاغذ جنوب

روزنامه های دیروز

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمي

برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختـاف موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتی اراضي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان 
زرنـد تصرفـات مالکانه و بامعارض متقاضيان محرزگردیده اسـت لذا مشـخصات متقاضيان 
و امـاک مـورد تقاضـا بشـرح زیر بـه منظور اطاع عمـوم در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی 
می شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته 
باشـند مـي توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهي بمدت دو مـاه اعتراض دادخواسـت خود را به 

مرجع قضائـي تقديم نمایند
اماک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

-پـاك 12 فرعـي از 2۴29 اصلـی خانـم فاطمـه پورحبیبـي زرنـدي فرزنـد احمـد بشـماره 
شناسـنامه ۴290 صـادره از زرنـد در يـك بـاب خانـه به مسـاحت 528/55 مترمربـع واقع در 

زرنـد خیابـان مصلـی شـرقی کوچـه ۴ خريـداري از مالـك رسـمي آقـاي جـواد دباغي
-پـاك2518 فرعـي مفـروز و مجزي شـده از پاك 230 فرعي از 2368 اصلي آقاي محسـن 
اسـامی علـی آبـادي فرزند مختار بشـماره شناسـنامه ۴0 صـادره از زرند در یک بـاب خانه به 
مسـاحت 2222/1۴ مترمربـع واقـع در زرنـد اکبـر آبـاد خیابان جهـان آراء خريـداري از مالك 

رسـمي آقاي ماشـاهللا سلطانزاده
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/5/30-تاریخ انتشار نوبت دوم :98/6/13

حسین توحیدی نیا – رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند/ م الف 114

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه پـاک 15899 فرعـی مجـزی شـده از 881 از 
3968 اصلـی واقـع در بخـش 2 کرمـان بـه مسـاحت 150 مترمربع بـه آدرس 
کرمـان سراسـیاب خیابـان شـهیدان ماهانـی کوچـه 31 مـورد تقاضـای خانم 
رحیمـه علیـزاده می باشـد تاکنـون تحدید حدود نشـده و نیاز به تحدیـد حـدود دارد و اعمال 
تبصـره ذیـل مـاده 15 قانون ثبت میسـر نمی باشـد لذا حسـب درخواسـت مالک به شـماره 
13219- 98/05/28 بدینوسـیله آگهی تحدید حدود اختصاصی منتشـر و عملیات تحدید ی 
از سـاعت 8صبـح روز 98/06/21 در محـل شـروع و بعمل خواهد آمـد لذا به مالک یا مالکین 
امـاک مجـاور رقبـه مزبـور اخطـار می گـردد کـه در موعد مقـرر در ایـن اعان در محـل وقوع 
ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعه مجاورین عملیـات تحدید ی با معرفـی مالک انجام 
و چنانچـه کسـی نسـبت بـه حدود و حقـوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـد طبق مـاده 20 
قانـون ثبـت حداکثرظرف مـدت 30 روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدیـدی اعتراض خود را 
کتبـا بـه ایـن اداره اعـام نماید و ظـرف مدت یکماه از تاریـخ اعام اعتراض مهلـت دارند تا به 
دادگاه صالحـه مراجعـه و اقـدام به تقدیم دادخواسـت نموده و رسـید تقدیم دادخواسـت را از 
دادگاه اخـذ و بـه ایـن اداره تسـلیم نمایند بدیهی اسـت پـس از مضی مهلت یاد شـده و ارائه 
گواهـی عـدم تقدیم دادخواسـت توسـط متقاضی ثبت عملیات ثبتـی بنـام وی ادامه خواهد 

یافـت و هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهد بود.  
تاریخ انتشار:98/05/30

محمود مهدی زاده- رئیس ثبت اسناد و اماک منطقه ۲ کرمان/ م الف:773

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
آگهـی مزایـده امـوال غیـر منقـول بموجـب سـند رهنـی شـماره 86198 
مـورخ93/10/16 دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره هشـت جیرفـت موضوع 
پرونده اجرائی کاسـه 96000۴۴ له:بانک سـپه شـعبه مرکزی جیرفت عليه 
خانـم نجمه افشـاری پور فرزند ناصرقلـی متولد0۷/01/ 55 به شـماره ملی 
303008853۷ بـه عنـوان وام گیرنـده و آقـای ناصرقلـی افشـاری پـور فرزند طهماسـبقلی 
متولـد22/01/01 بـه شـماره ملـی 31113۴0۴۴9بـه عنـوان راهـن و خانم ناهید افشـاری پور 
فرزنـد ناصرقلـی متولـد29/ 02 / 51 به شـماره ملی09۴3256089 به عنوان ضامن تشـکیل 
و نظـر بـه اینکـه مدیون نسـبت بـه پرداخت بدهـی خود اقـدام ننموده اسـت برابـر مقررات 
آئیـن نامـه اجـراء مفـاد اسـناد رسـمی الزم االجـرا قانون ثبـت اسـناد و اماک کشـور بنا به 
درخواسـت بسـتانکار از مـورد وثیقه ارزیابی الزم توسـط کارشـناس رسـمی انجـام و پس از 
قطعیـت ارزیابـی بسـتانکار تقاضای ادامه عملیات اجرایی نسـبت به مورد وثیقه ششـدانگ 
سـاختمان تجـاری بـه مسـاحت 5 /129 مترمربع پـاک 2236 فرعـی از 5۷۴-اصلی واقع 
در بخـش ۴5 کرمـان بـه آدرس: جیرفـت - خیابـان آزادی - کوچـه تربیت بدنـی لذا ملک 
فـوق کـه ذیـل ثبت شـماره 18۷2 صفحـه 365دفتـر 11 بنام ناصر قلی افشـاری پـور ثبت و 
سـند مالکیـت آن نیز صادر وتسـلیم گردیده اسـت به مزایده گذاشـته میشـود حـدود اربعه 
بـه شـرح ذیـل میباشـد: شـماال: جای دیواریسـت مشـترک بـه طول 1۴متـر بـه باقیمانده 

1۷69 فرعـی از 5۷۴ اصلـی شـرقا : درب و دیـوار بـه طـول 9 متر به پیـاده رو خیابان جنوبا : 
دیواریسـت بـه طـول 1۴ متـر به کوچه بن بسـت غربـا : دیوار به طـول 9 / 50 متر به شـماره 
باقیمانـده 1۷69 فرعـی از 5۷۴ اصلـی برابر نظریه کارشـناس رسـمی دادگسـتری: 1-عرصه 
بمسـاحت 5/129 متـر مربع از قرار هر متـر مربع200/000/000 ریـال بـه ارزش25/900/000/000 
ریـال 2-یکبـاب سـاختمان تجاری – مسـکونی دو طبقه ) شـامل همکف ، نیـم طبقه واول 
( جمعـا بـه متـراژ 302 متـر مربـع بـا اسـکلت فلزی ، سـقف طاق ضربـی ، دیوار هـا بلوکی 
واجـری ، نـازک کاری سـنگ وانـدود گـچ ، کـف سـرامیک و موزائیک ونما آجر سـفال بطور 
متوسـط از قـرار هر متر مربـع10/000/000 ریـال جمعـا بـه ارزش 3/020/000/000 ریال 3- یک 
امتیـاز آب یـک دوم و یـک امتیاز برق تک فاز بـه ارزش۴5/000/000 ریـال مع الوصف ارزش 
نهایـی ششـدانگ ملـک موصـوف بـا کلیه امتیـازات و اشـتراكات و امـکان فـروش و بدون 
وقفیـت جمعـا") 28/965/000/000( ریال میباشـد. که مبنا و پایـه مزایده نیز تعیین میگردد 
جلسـه مزایده از سـاعت 9 الی 12 صبح روز یکشـنبه2۴/ 06 / 98 در محل شعبه اجرا ء اداره 
ثبـت اسـناد و امـاک جیرفـت برگـزار " مزایـده از مبلـغ مذكور شـروع و به بـاال ترین قیمت 
پیشـنهادی فروختـه خواهـد شـد. ضمنا فروش نقـدی بـوده و پرداخت کلیه قبـوض آب و 
بـرق و تلفـن و غیـره تا تاریخ انجام مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شـده یا نشـده 

بـه عهـده برنده مزایده مـی باشـد.. . تاریخ انتشـار :  98/05/30
جواد فاریابی رییس ثبت اسناد و اماک شهرستان جیرفت

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک سیرجان 

هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی-.آگهی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی- برابـر رای شـماره 13966031901200232۴ هیـات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت 
ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی آقای جال غامحسـین پـور فرزند 
محمـد کاظـم بشـماره شناسـنامه 9 صادره از سـیرجان در ششـدانگ یک بـاب کارگاه ضبط 
پسـته به مسـاحت 2۴35/50 مترمربع پاک 31 فرعی از 608۴ اصلی واقع در باسـفهرجان 

بخـش 3۷ کرمـان به آدرس سـیرجان نصرت ابـاد جاده عماد اباد خیابان امام حسـین)ع( 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای داوود سـعیدی محرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطاع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررات 

سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/05/15-تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/30

محمد آرمان پور – رئیس ثبت اسناد و اماک/ م الف:361

جیرفت کمپ دولتی ترک اعتیاد ندارد
انتظامــی  فرمانــده  بــه گــزارش »کاغذوطــن« 
شهرســتان جیرفــت در جمــع  خبرنــگاران  بــا 
اشــاره بــه نقــش تاثیــر گــذار خبرنــگاران در فرهنگ 
ــگیری از  ــه و پیش ــداف جامع ــق اه ــازی ،تحق س
آســیب هــای اجتماعــی مــواردی از فعالیــت هــای 

ــرد . ــان ک ــت را بی ــی جیرف ــروی انتظام نی
ــا   رضــا محمدرضایــی گفــت: در راســتای برخــورد ب
عوامــل مخــل نظــم و امنیــت عمومــی در یــک مــاه 
ــرکات  ــل ح ــه دلی ــودرو  ب ــزار خ ــک ه ــته  ی گذش
ــودن  نمایشــی ،مخــدوش کــردن پــاک و دودی ب

شیشــه هــا بــه پارکینــگ منتقــل شــدند.
ُبعــد  در  را  جیرفــت   محمدرضایــی  ســرهنگ 
ــر  ــای برت ــه ه ــزو رتب ــی ج ــای امنیت ــاخص ه ش

اســتان کرمــان نامبــرده و افــزود :
از ابتــدای ســال تــا کنــون نســبت بــه مدت مشــابه 
درصــدی   19 افزایــش  شــاهد   قبــل  ســال 
ــه نتیجــه  ــم ک ــوده ای ــت ب ــای امنی طرح هــای ارتق
ــدر،  ــواد مخ ــد م ــه بان ــدام س ــا انه ــرح ه ــن ط ای
ــش 121  ــدر و افزای ــواد مخ ــن م ــار ت ــف چه کش

ــت. ــوده اس ــا ب ــتگیری ه ــدی دس درص
وی از  افزایــش 50 درصــدی در انهــدام مــواد 
دســتگیری  درصــدی   166 افزایــش  و  مخــدر 
ــزود: در  ــرداد و  اف ــواد  خب ــن م خرده فروشــان  ای
ــا  ــارزه ب ــد و در مب ــن 121 درص ــتگیری معتادی دس

قاچــاق کاال 3۷8 درصــد افزایــش داشــتیم.
رضــا محمدرضایــی  نقــش رســانه هــا در افزایــش 
ســطح اطاعــات عمومــی را بســیار پررنگ دانســت 
ــش  ــازی، نق ــگ س ــا فرهن ــگاران ب ــت: خبرن و گف
بســزایی در کاهــش آســیب هــای اجتماعــی دارنــد 

لــذا بــه ایــن زمینــه بایــد بیشــتر توجــه شــود.
وی تولیــد امنیــت را حاصــل کار جمعــی نهادهــای 
مختلــف  عنــوان کــرد و گفــت: همــه دســتگاه های 
دولتــی و غیردولتــی و مــردم بایــد در ایــن امــر مهم 
مشــارکت کننــد چــرا کــه نیــروی انتظامــی  حافــظ 

صیانــت از امنیــت اســت.

فقدان سیستم پایش تصویری در جیرفت
فرمانــده انتظامــی شهرســتان جیرفــت در ادامــه از 
ــرد  ــه ک ــری در شهرســتان گای ــش تصوی ــود پای نب

و گفــت :پیگیــری هــای زیــادی از طریــق نیــروی 
انتظامــی صــورت گرفتــه متاســفانه در حالیکــه 
شهرســتان عنبرآبــاد و رودبــار در مجــاورت ما مجهز 
ــت  ــد جیرف ــری ان ــش تصوی ــه دســتگاههای پای ب

ــان از ایــن سیســتم بــی بهــره اســت . همچن
ــن  ــن دوربی ــای ای ــه ه ــب پای ــابقه نص ــه س وی ب
هــا در چندیــن ســال گذشــته اشــاره کــرد و گفــت 
: پایــش تصویــری کمــک بســیار زیــادی در جهــت 
ارتقــا امنیــت شــهر مــی کنــد و جیرفــت بــه حــدود 

یکصــد دســتگاه دوربیــن نیــاز دارد.

جیرفت کمپ دولتی ترک اعتیاد ندارد
فقــدان کمــپ هــای تــرک اعتیــاد دولتــی در 
جیرفــت از مــوارد دیگــری بــود کــه فرمانــده 
انتظامــی شهرســتان بــه آن اشــاره کــرد وی عامــل 
ــهروندان را  ــوال ش ــرقت ام ــی و س ــد ناامن 90درص
ــتار  ــرد و خواس ــر ک ــهر ذک ــطح ش ــادان در س معت

ــد. ــط ش ــووالن ذیرب ــتر مس ــه بیش توج
ســرهنگ محمــد رضایــی اظهــار داشــت  31 هــزار و 
198 تمــاس تلفنــی بــا مرکــز فوریــت های  پلیســی 
در جیرفــت  از ابتــدای ســال تــا کنــون انجــام 
گرفتــه اســت کــه درصــد زیــادی از ایــن تماس هــا  

ــوده اســت . ضــروری نب
وی از  شــهروندان خواســت کــه  از تمــاس هــا 
ــس  ــای پلی ــت ه ــز  فوری ــا مرک ــر ضــروری   ب غی

ــد. ــودداری کنن خ
محمــد رضایــی از نبــود اپراتــور مرکــز فوریــت هــای 
ــر داد و گفــت: تمــاس  پلیــس،110 در جیرفــت خب
ــی  ــای پلیس ــت ه ــز فوری ــا مرک ــی ب ــای ارتباط ه
جیرفــت در مرکــز اســتان پاســخگویی مــی شــوند 
لــذا ایــن مســاله موجــب نارضایتــی مــردم شــده 
ــت  ــر  در مأموری ــل تاخی ــات دلی ــی اوق و دربعض

ــت . ــس 110اس پلی
ســرهنگ   محمــد رضایــی خدمــت  صادقانــه   به  
ــت:  ــردم را از اصــول کاری خــود برشــمرد و گف م
طــی 18 مــاه فعالیــت کاری، رویــه خدمــت 
ــکات  ــه مش ــیدن ب ــردم داری و رس ــانی، م رس
مــردم حتــی خــارج از ســاعت اداری را در دســتور 

ــرار داده ام. کار ق
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رییـس کل بانـک مرکـزی از برنامـه جدیـد ایـن بانـک 
بـرای حمایـت از واحدهـای تولیدی خبـر داد و گفت: از 
دو سـه هفتـه آینده ایـن طرح را در نظـام بانکی اجرایی 
می کنیـم. بـه گـزارش اقتصادآنایـن، عبدالناصر همتی 
در گفـت وگـوی ویژه خبری اظهار داشـت: بعد از شـوک 
ارزی و تورمـی کـه در کشـورمان بـه دلیـل تحریـم بـی 
سـابقه و جنگ اقتصادی تمام عیار رخ داد، اتفاقاتی در 
اقتصـاد رخ داد ولـی االن ثبـات نسـبی در کشـور حاکم 
شـده اسـت.رئیس کل بانـک مرکـزی با بیـان اینکه از 
سـال قبل بـه دنبال افزایش پشـتیبانی از تولیـد بودیم 
و امسـال نیـز بـه صورت جـدی رونق تولید را در دسـتور 
کار داریـم، تصریـح کـرد: ماهـی 50 هزار میلیـارد تومان 
بانـک هـا بـه تولید تسـهیات می دهنـد. برنامـه بانک 
مرکـزی افزایـش سـهم بخـش مسـکن و صنعـت از 
تسـهیات دریافتـی بانـک هاسـت.وی در پاسـخ بـه 
برخـی اظهـارات مبنـی بر همراهـی بانک مرکـزی برای 
رونـق تولیـد و ... گفـت: همراهـی بانک مرکـزی اینطور 
نیسـت کـه مدام پول چـاپ کنیم؛ مسـوول اصلی ثبات 
قیمت هـا بانـک مرکزی اسـت و رونق فقط بـه پرداخت 
پـول نیسـت بلکه بایـد بهـره وری افزایش یابـد، تقاضا 
بـرای محصوالت وجود داشـته باشـد و ضمن اینکه کاال 
تولید داخلی باشـد و وابسـتگی به خارج نداشـته باشد.

رییـس کل بانـک مرکـزی تاکید کـرد که وظیفـه اصلی 
بانـک مرکزی ثبات قیمت ها و حفظ ارزش پول اسـت 
و اینطـور نیسـت کـه حمایـت از تولیـد را بعنـوان اولین 

وظیفـه بانـک مرکزی در نظـر بگیریم.

مسوول اصلی ثبات 
قیمت ها بانک 
مرکزی است 

خبر

راه اندازی مراکز نیکوکاری گامی 
در بهبود معیشت محرومان

شهر نمونه اقتصاد مقاومتی
تامین اجتماعی ندارد

خبر خوش برای 
مستمری بگیران بهزیستی

معیشـتی ایـن خانواده هـا کند.رییـس کمیته 
امـام خمینـی)ره( جیرفت، با بیـان این مطلب 
کـه کمیتـه امـداد فعالیت هـای خـود را در این 
مراکـز بـرون سـپاری مـی کنـد، افـزود: ایـن 
مراکـز نیکـوکاری شـخصیت هـای حقوقـی و 
مسـتقل دارنـد و زیـر نظـر کمیتـه امـداد امام 
خمینـی)ره( در حـوزه هـای اشـتغال، درمـان، 
معیشـت و فرهنـگ بـه خانوارهـای محـروم 
کمـک می کننـد.در وهله اول ایـن مراکز وظیفه 
شناسـایی محرومیـن منطقـه خـود و جمـع 
آوری کمک هـای خیریـن را دارند.در گام بعدی 
کمیتـه امـداد امـام خمینـی)ره( کمـک هـای 
جمـع آوری شـده و پرونـده هـای افـراد بـی 
بضاعـت سـاکن در محلـه هـای نزدیـک ایـن 
مراکـز را به منظور حمایت از این محرومین، در 

اختیـار مراکـز نیکـوکاری قـرار مـی دهد.

قلعه گنـج تامین اجتماعـی ندارد 
تحـت  نفـر   150 و  یک هـزار  و 
پوشـش ایـن منطقه بـرای انجام 
امـور بیمـه ای خود به شهرسـتان 
مجـاور )کهنـوج( مراجعـه مـی کننـد. رییـس 
اداره تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی شهرسـتان 
قلعـه گنـج در گفـت و گو با خبرنـگار ایرنا اظهار 
داشـت: حـدود  95 درصـد جمعیـت قلعه گنج 
بـه کشـاورزی،  دامـداری و کسـب و کار آزاد 
مشـغول هسـتند.ایوب شهدوسـتی افزود: هم 
اکنـون یک هـزار و 150 نفـر در قلعـه گنج تحت 
پوشـش بیمه تامین اجتماعی هسـتند و برای 
انجـام امور بیمـه ای خود به شهرسـتان مجاور 
)کهنـوج( مراجعـه مـی کنند.تعـداد کارگـران 
شهرسـتان قلعه گنـج بیـش از ایـن آمار اسـت 
و بسـیاری از آنهـا هنـوز تحـت پوشـش هیـچ 

صنـدوق بیمـه ای قـرار نگرفته انـد و درواقـع 
بیشـتر ایـن آمـار در حـوزه کارگران سـاختمانی 
اسـت.وی بـه دالیـل بیمه نبـودن کارگـران این 
شهرسـتان اشـاره کرد و گفت: نبـود اداره تامین 
اجتماعی و همچنین آگاه نبودن مردم از قانون 
کار باعـث شـده تعـداد قابل توجهـی از کارگران 
از یک بیمه معمولی محروم باشـند. مسـافتی 
کـه یـک کارگـر بایـد بـرای دریافـت خدمـات 
تامیـن اجتماعـی از شهرسـتان قلعه گنـج تـا 
کهنـوج طـی کنـد نیـز باعث شـده که بسـیاری 
از کارگـران سـاختمانی تحـت پوشـش هیـچ 
بیمـه ای نباشـند. آمار حـوادث و تلفات ناشـی 
از کار در قلعـه گنـج افزایـش یافته و متاسـفانه 
بسـیاری از افـرادی که جـان خـود را در حوادث 
ناشـی از کار از دسـت می دهند، تحت پوشش 

بیمه نیسـتند.

قبــادی دربــاره زمــان واریــز 
مســتمری مددجویــان ســازمان 
بهزیســتی کشــور و افزایــش 
ــی داد.  ــا توضیحات ــوق آن ه حق
ــگاران جــوان نوشــت: قبــادی  باشــگاه خبرن
ــان  ــز مســتمری مددجوی ــان واری ــاره زم درب
افزایــش  و  کشــور  بهزیســتی  ســازمان 

حقــوق آن هــا توضیحاتــی داد.
ســازمان  رییــس  دانــا  قبــادی  وحیــد 
بهزیســتی کشــور در گفت وگویــی، دربــاره 
ــن  ــان ای ــتمری مددجوی ــز مس ــان واری زم
ــار  ــا، اظه ــوق آن ه ــش حق ــازمان و افزای س
ــدی و محــل  ــا تــاش مرکــز هدفمن کــرد: ب
اعتبــارات ســازمان بهزیســتی کشــور، ســی ام 
ــران تحــت  ــوق مســتمری بگی ــاه حق هــر م
پوشــش ایــن ســازمان بــه حساب هایشــان 

ــود  ــی وج ــه تأخیرهای ــود، البت ــز می ش واری
ــا  ــان واریزه ــه زم ــم ک ــعی داری ــه س دارد ک

ــود. ــم ش منظ
او در خصــوص افزایــش اعتبــارات صنــدوق 
ســازمان بهزیســتی و حقــوق مددجویــان 
گفــت: دریافتــی و واریزی هــای مــا هماننــد 
ــرای  ــی ب ــه رایزنی های ســال 9۷ اســت، البت
افزایــش حقــوق مســتمری بگیــران انجــام 
ــورت  ــی ص ــارات خوب ــن اعتب ــده و تأمی ش
ــه  ــدی را ب ــم درص ــا بتوانی ــت ت ــه اس گرفت

ــم. ــه کنی ــارات ســال 98 اضاف اعتب
ــاره  ــور درب ــتی کش ــازمان بهزیس ــس س رئی
ــران گفــت:  دیرکــرد واریــزی مســتمری بگی
امیــدوارم بــا توجــه بــه تأخیــر در پرداختی ها، 
بتوانیــم مابه التفــاوت ماه هــای گذشــته را از 

ابتــدای ســال 98 واریــز کنیــم.

شــهرداری  اختــاف  محمــدی-  عبــاس 
ــل مســیر  ــرای تکمی ــکار ب ــج و پیمان قلعه گن
ــر  ــه خط ــه »ســرتک« ســبب ب ــی محل اصل
افتــادن جــان شــهروندان قلعه گنجــی شــده 
ــن  ــی از پرحادثه تری ــه یک ــور را ب ــن مح و ای
ــل  ــان تبدی ــتان کرم ــوب اس ــای جن جاده ه
ــارس  ــزاری ف ــزارش خبرگ ــت.به گ ــرده اس ک
قلعه گنــج  از جنــوب کرمــان، شهرســتان 
ــاد  ــه اقتص ــهر نمون ــوان ش ــت به عن سالهاس
مقاومتــی کشــور شــاخته شــده اســت و 
معیــن اقتصــادی ایــن شهرســتان نیــز 
تــا حــدودی بــه کمــک شــهرداری ایــن 
شهرســتان رفتــه و پل هــای موجود در مســیر 
ــا  ــده و ب ــل ش ــز تکمی ــرتک« نی ــاده »س ج
ــیر  ــن مس ــاخت ها ای ــل زیرس ــود تکمی وج
پرتــردد شــهروندان قلعــه گنجــی بدلیــل 
اختافــات شــهرداری و پیمانــکار ایــن پــروژه 
ــواده خــود را از  هــر روز یکــی از اعضــای خان

می دهنــد. دســت 

ایــن زمینــه پــای حــرف شــهروندان  در 
قلعه گنجــی نشســتیم کــه آنهــا بــا ابــراز 
ــد:  ــاده می گوین ــن ج ــت ای ــف از وضعی تاس
چنــد سالی ســت کــه جــاده ســرتک هــر مــاه 
چندیــن تصــادف ســخت را بــه خــود می بیند 
و بــه محــوری مرگبــار بــرای شــهروندان 
ــن  ــیه ای ــه در حاش ــانی ک ــی و کس قلعه گنج
جــاده زندگــی می کننــد تبدیــل شــده اســت 
ــوده  ــت ب ــاره بی اهمی ــن ب ــووالن در ای و مس
ــروژه  ــن پ ــل ای ــرای تکمی ــود را ب ــزم خ و ع
جــزم نمی کنند.ایــن شــهروندان بــا بیــان 
اینکــه ایــن جــاده، از وســط منطقه مســکونی 
می گــذرد و منــازل مســکونی نیــز در کنــار آن 
ــرتک  ــاده س ــد: ج ــده اند، می گوین ــع ش واق
جــزو مســیرهای پرتــردد شــهروندان بــه 
ــاگرد،  ــاس، بش ــان، بندرعب ــهرهای منوج ش
چــاه دادخــداد، رمشــک و ... اســت و اکنــون 
نیــز به دلیــل باریــک بــودن مســیر و همچنین 
نبــود عائــم و موانــع هشــدار دهنده مناســب 

ــواع حــوادث و ســوانح رانندگــی  بــه بســتر ان
تبدیــل شــده اســت کــه می طلبــد مســئوالن 
مربوطــه فــارغ از هــر نگاهــی جان شــهروندان 

ــد. ــرار دهن ــت ق ــی را در اولوی قلعه گنج

پروژه ای که سال هاست رها شده
بــه گفتــه یــک شــهروند دیگــر قلعه گنجــی، 
ســرتک  جــاده  بانــده کــردن  دو  پــروژه 
سال هاســت اســتارت آن خــورده اســت 
و هم اکنــون بــه حــال خــود رهــا شــده 
اســت و عائــم هشــدار دهنــده نیــز بــه 
ــود. ــاهده می ش ــیر مش ــن مس ــدرت در ای ن

ــتاندارد  ــب و اس ــی مناس ــتن راه ارتباط داش
ــک  ــای ی ــی از اساســی ترین نیازه جــزو یک
شــهروند اســت کــه شــهروندان قلعه گنجــی 
از آن نیــز محــروم هســتند و متاســفانه یــک 
ــن  ــرای کمتری ــد ب ــی بای ــهروند قلعه گنج ش
ــد  ــاز منطقــی و انســانی خــود جــان دهن نی
ــردن  ــرای برطــرف ک ــری ب ــا مســئوالن فک ت
احمــد  کنند.حجت االســام  مشکاتشــان 
نجنــو امــام جمعــه قلعــه گنــج در ایــن ارتباط 
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــارس گف ــگار ف ــه خبرن ب
ــاالی تصادفــات و کشــته ها در جــاده  آمــار ب
ســرتک که مســیر اصلــی ارتبــاط شــهروندان 
بندرعبــاس،  بــه شهرســتاهای منوجــان، 
ــت  ــک اس ــتان رمش ــدا و دهس ــاه دادخ چ
تمــام  بایــد  مربوطــه  مســئولین  کــه 
ــن  ــد و ای ــل کنن ــای خــود را تعطی فعالیت ه
اولویت هــای  را جــزو  مســیر حادثه خیــز 

ــری  ــب امی ــن نس ــرار دهند.محس ــود ق خ
فرمانــده ســپاه قلعه گنــج نیــز بیــان داشــت: 
بــه مســئوالن پــروژه جــاده ســرتک به خاطــر 
اهمیــت بــاالی جــان شــهروندان تذکــر 
ــل  ــت تکمی ــی در جه ــدام عاجل ــم اق می ده
و ســاخت ایــن جــاده داشــته باشــند و جــان 
شــهروندان مظلــوم قلعه گنجــی را در اولویــت 

ــد. ــرار دهن ق

همه متولیان ساماندهی این محور 
به نوعی مقصر هستند

ــا  ــز ب ــح نی ــدار قلعه گن ــی فرمان ــاء ناوک عط
ــن  ــات ای ــات و تصادف ــف از اتفاق ــراز تاس اب
جــاده اظهــار کــرد: تصادفــات اخیــر محــدوده 
شــهر قلعه گنــج قابــل توجیــه نیســت و 
ــه  ــن محــور ب ــان ســاماندهی ای ــه متولی هم
ــاخت  ــکار س ــتند از پیمان ــر هس ــی مقص نوع
ــا اداراتــی کــه در ایــن زمینــه  پل هــا گرفتــه ت
ــی  ــه آنهای ــد، چ ــرعت می دادن ــد کار را س بای
ــعی در  ــده س ــات بازدارن ــا اقدام ــد ب ــه بای ک
کاهــش تصادفــات می کردنــد و هــم آنهایــی 
کــه متولــی فرهنگ ســازی رانندگــی صحیــح 

هســتند.
وی افــزود: بــا تذکــر جــدی به همــه مجموعه 
دســت اندرکار، از آنهــا می خواهــم نســبت بــه 
ــور،  ــازی مح ــا، زیرس ــول پل ه ــل و تح تحوی
ــی  ــم راهنمای روشــنایی محــور و نصــب عائ
و رانندگــی کــه باعــث کاهــش تصادفــات 

هســتند در اســرع وقــت اقــدام کننــد.

عصبانیت ناوکی از تصادفات 
اخیر محدوده شهر قلعه گنج

روزنامه پیام ما
با تیتر مدیریت بحران معطل قانون است خبر داد که رییس سازمان مدیریت 

بحران کشور از باتکلیف ماندن قانون مدیریت بحران انتقاد کرده است.

سراسری

نیترات با ورود به آب های زیرزمینی تامین 
کننده شرب مردم باعث افزایش مواد

سرطان زا می شود
اینکـه  بیـان  بـا  درمانـی  رژیـم  و  تغذیـه  یـک متخصـص   

از  اسـتفاده  دلیـل  بـه  افـراد  از  ای  عـده  پیـش  چنـدی 
بـه  دوره کارنـس  تمـام شـدن  از  قبـل  جاتـی کـه  صیفـی 
شـده اند،  حنجـره  فلـج  دچـار  بودنـد  شـده  عرضـه  بـازار 
از  بی رویـه  اسـتفاده  خطرنـاک  عـوارض  بـه  نسـبت 
کودهـای شـیمیایی در محصـوالت کشـاورزی هشـدار داد.

دکتـر ضیاءالدیـن مظهـری گفـت: »متاسـفانه اسـتفاده نـا 
بـه جـا از کودهـای ازتـه و نیتراتـه بـرای افزایـش بهـره وری 
زمیـن باعـث شـده کـه بافـت طبیعـی مـواد غذایـی بسـیار 
درهـم ریختـه شـود. اصـوال نیترات هایـی کـه بـه صـورت کود 
وارد زمیـن می شـود می توانـد وارد آب هـای زیرزمینـی )کـه 

اغلـب آب شـرب روسـتایی و شـهرها را تامیـن مـی کنـد( 
شـده کـه باعـث افزایـش سـطح نیتـرات آن مـی شـود در 
نتیجـه موجـب افزایـش تشـکیل نیتروزامیـن کـه مـاده ای 
سـرطان زا اسـت مـی شـود و حتـی چنیـن آب هایـی بـرای 
شـرب و یـا تهیـه غـذای نـوزادان و خردسـاالن منـع مصـرف 
نیسـت.« یکسـال  زیـر  کـودکان  تغذیـه  مناسـب  و  دارد 

به دلیل وجود برخی آفات جنوبی ها نیز ناگزیر 
هستند سم استفاده کنند

فرخـی مدیرحفـظ نباتـات سـازمان کشـاورزی جنـوب کرمـان 
به»کاغذوطن«می گویـد:» نظـارت کامـل بر روی مصرف سـموم 
وکودهای موجود در فروشگاه های عرضه سم و کود جنوب کرمان 
وجـود دارد.«وی افـزود:»آن طـور نیسـت که بگوینـد محصوالت 
جنـوب کرمـان نیـاز به اسـتفاده از سـم و کود ندارد بلکـه به دلیل 
وجـود برخـی از افـات مـا در این منطقـه نیازمند اسـتفاده از این 
مـواد هسـتیم.«وی ادامـه داد:»در تمامـی فروشـگاه های عرضه 
سـم و کـود کارشـناس فنـی داریـم و حتی افـرادی کـه در زمینه 
گیاه شناسـی آمـوزش دیده اند نیز در مناطق جنوبی اطاعاتشـان 
را در اختیـار کشـاورزان می گذارنـد تا با مشـکل مواجه نشـوند.«

کشف نیم تن بذر، سم و کودشیمیایی تاریخ 
مصرف گذشته در فاریاب

در حالـی صحبـت از  نظـارت کامـل بـر فروشـگاه های سـم و 
از ایـن  انـگار در برخـی  کـود در جنـوب می شـود کـه هنـوز 
فروشـگاه ها ردپایـی از سـم و کودهـای تاریـخ مصرف گذشـته 
بـه چشـم می خورد.رییـس حـوزه قضایـی فاریـاب در بازدیـد 
سـرزده از واحدهـای صنفـی، از پلمـب سـه مرکـز  غیرمجـاز 
ایـن شهرسـتان  نهاده هـای کشـاورزی در  فـروش و عرضـه 
خبـر داد و گفـت: بیـش از نیـم تـن َسـم، بذر و کود شـیمیایی 
تاریـخ گذشـته و غیـر اسـتاندارد از ایـن مراکـز کشـف شـد.

کشاورزان هنگام خرید بذر دقت کنند
علیرضا سـاالری افزود: این مراکز به دلیل نداشـتن مجوزهای 
داد:  ادامـه  پلمـب شـدند.وی  غیرمجـاز  فعالیـت  و  قانونـی 
متاسـفانه هیچ کدام از این سـه مرکز کارشناس فنی نداشتند.

وی اظهـار داشـت: کشـاورزان هنـگام خریـد بـذر و سـموم 
کشـاورزی دقـت الزم را بـه عمـل آوردنـد و بـه توصیه هـای 
توجـه کننـد. حـوزه  ایـن  متخصصـان  و  فنـی  کارشناسـان 

سـموم  عرضـه  فروشـگاه های  صنفـی،  قانـون  طبـق 
باشـند.  فنـی  کارشـناس  دارای  بایـد  کشـاورزی 

در حالی صحبت از  نظارت کامل بر 
فروشگاه های سم و کود در جنوب می شود که 

هنوز انگار در برخی از این فروشگاه ها ردپایی 
از سم و کودهای تاریخ مصرف گذشته به 

چشم می خورد.رییس حوزه قضایی فاریاب 
در بازدید سرزده از واحدهای صنفی، از پلمب 
سه مرکز  غیرمجاز فروش و عرضه نهاده های 
کشاورزی در این شهرستان خبر داد و گفت: 

بیش از نیم تن َسم، بذر و کود شیمیایی تاریخ 
گذشته و غیر استاندارد از این مراکز کشف 

شد.علیرضا ساالری افزود: این مراکز به دلیل 
نداشتن مجوزهای قانونی و فعالیت غیرمجاز 

پلمب شدند.وی ادامه داد: متاسفانه هیچ 
کدام از این سه مرکز کارشناس فنی نداشتند.

وی اظهار داشت: کشاورزان هنگام خرید بذر و 
سموم کشاورزی دقت الزم را به عمل آوردند 

و به توصیه های کارشناسان فنی و متخصصان 
این حوزه توجه کنند.طبق قانون صنفی، 

فروشگاه های عرضه سموم کشاورزی باید 
دارای کارشناس فنی باشند.

رییس حوزه قضایی فاریاب: کشاورزان وقت خرید سم و کود دقت الزم را به عمل آوردند و به توصیه های کارشناسان فنی و متخصصان این حوزه توجه کنند

سموم تقلبی، سرطان به مردم تزریق می کند
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پانزدهمیـن همایـش ملی »آبیـاری و کاهـش تبخیر« در 
راسـتای بحران آب ششـم و هفتم شـهریورماه در دانشگاه 
باهنر برگزار می شـود.کنفرانس خبری پانزدهمین همایش 
ملـی »آبیـاری و کاهـش تبخیـر« در راسـتای بحـران آب 
بـا حضـور چنـد تـن از مدیـران گل گهر ،مس سرچشـمه و 
نماینـده آب منطقـه ای برگزار شـد.رضایی رییس همایش 
دربـاره ایـن مراسـم توضیـح داد: ایـن همایـش بـه مدت 
30سـال اسـت که به صورت دوسـاالنه در حال اجرا اسـت. 
سیسـتم آبیـاری تحت فشـار و همچنین سیسـتم آبیاری 
قطـره ای از نمونـه دسـتاوردهای این همایش بوده اسـت 
کـه پـس از بررسـی چند سـاله در حـال حاضـر راه اندازی 

شـده انـد. امسـال همایـش در سـه حـوزه آب و صنعـت، 
آب و کشـاورزی و آب مصـارف شـهری فعالیـت مـی کند.

هاشـمی دبیراجرایـی همایـش نیـز دربـاره حـوزه برگزاری 
ایـن همایـش توضیـح داد:  دانشـگاه باهنـر برگـزار کننده 
ایـن همایـش اسـت امـا الزم اسـت بدانیـد کـه دانشـگاه 
مرکـز تحقیقاتـی بـوده و در حـوزه اجرایـی نقـش زیـادی 
نـدارد، نتیجـه مقـاالت و طـرح هـای داوری شـده ایـن 
همایـش که از همه کشـور در آن شـرکت مـی کنند به ارگان 
هـای مختلـف کـه عضـو ایـن همایـش هسـتند ارایه می 

شود.
بـا توجـه بـه ایـن که نماینـده صنعت مـس و گل گهـر  نیز 

در ایـن جلسـه حضـور داشـتند،مکنونی رییـس آب و گاز 
مجتمـع گل گهر توضیح داد: آب مصرفی صنعت 8/1درصد 
اسـت.آب مصرفـی گل گهـر 12میلیون متر مکعب در سـال 
اسـت در حالی که آب مصرفی کشـاورزی 280میلیون متر 
مکعب در سـال اسـت. الزم به ذکر اسـت اقدامـات زیادی 
بـرای اسـتفاده چندیـن بـاره آب در حـوزه صنعـت انجـام 
شـده اسـت به طوری کـه از یک قطـره آب کنسـانتره 8بار 
بازچرخانـی شـده و در قالـب پسـاب یـا دوغـاب بـه محل 
سـد رسـوب منتقـل و بعـد فیلتـر و بـه چرخـه برمی گردد 
مقـدار آبـی که از رسـوب گیـری برمی گردد 30درصد اسـت 
و ۷0درصـد باقـی می ماند. مبلـغ ۷00میلیون هزینه شـده 

تـا ماباقـی آب هـم مورد اسـتفاده قرار گیرد، امـا هنوز چند 
درصـد بـاز نمـی گردد.مکنونـی دربـاره طـرح انتقـال آب از 
خلیـج فـارس توضیح داد: ۷0درصد عملیات انجام شـده و 
فـاز اول آن به گل گهر رسـیده اسـت و تا به حـال برای این 
طرح 350 میلیون یورو هزینه شـده اسـت..در این جلسـه 
نماینـده آب منطقـه ای در آخریـن لحظـات حاضـر شـد و 
جمـع دیگـری از دعـوت شـدگان کـه از ارگان هـای دولتی 

بودنـد، عارغـم اهمیت جلسـه در آن حضور نداشـتند.
الزم بـه ذکـر اسـت پانزدهمیـن همایـش ملی »آبیـاری و 
کاهـش تبخیـر« در راسـتای بحـران آب ششـم و هفتـم 

شـهریورماه در دانشـگاه باهنـر برگـزار می شـود.

برگزاری پانزدهمین همایش»آبیاری و کاهش تبخیر«در کرمان

آگهی مناقصه عمومی
نوبت دوم شماره 98/10975

اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان کرمــان در نظــر دارد نــه مــورد پــروژه هــای آبخیــزداری ، بشــرح ذیــل در  ســال1398 
را بــه صــورت  مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای ، بــا جزئیــات منــدرج در اســناد مناقصــه و بــا بهــره گیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکی 
دولت)ســتاد( برگــزار نمایــد لــذا کلیــه متقاضیــان محتــرم مــی تواننــد جهــت اطــاع از شــرایط و مشــخصات موضــوع مناقصــه بــه وبــگاه 

ســامانه یــاد شــده بــه نشــانی www.setadiran.irمراجعــه و نســبت بــه ارائــه پیشــنهاد خــود اقــدام نماینــد.

- کلیــه مراحــل فراینــد مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( 
ــور و دریافــت گواهــی امضــای  ــام در ســایت مذک ــت ن ــی مراحــل ثب ــت قبل ــران در صــورت عــدم عضوی انجــام خواهــد شــد. الزم اســت مناقصــه گ

الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.

موضوع مناقصهردیف 

پروژه احداث بندهای خاکی  در حوزه بیدان خواجه  ،شهرستان کوهبنان1

پروژه احداث گوراب شماره 2 سیل بند محمد آباد تکاب بخش شهداد ، شهرستان کرمان  2

پروژه احداث بند سنگی ماتی  گزون حوزه شهری، شهرستان شهر بابک3
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هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمان

م الف: 8۷2

المپیــاد  نخســت  روز  در 
کشــور،  برتــر  اســتعداد های 
دختــران ســنگ نــورد کرمانــی بــه 
ــد. ــت یافتن ــز دس ــان برن ــک نش ــره و ی ــدال نق دو م

و  کوهنــوردی  هیئــت  رئیــس  ایرانمنــش،  فــرزاد 
ــابقات  ــان گفت:مس ــتان کرم ــی اس ــای ورزش صعوده
ــی  ــر ورزش ــتعداد های برت ــاد اس ــوردی المپی ــنگ ن س
در مجموعــه  دیــروز  از  بخــش دختــران  در  کشــور 
ورزشــی انقــاب زنجــان آغــاز شــده اســت و تــا 
30 مــرداد جــاری ادامــه دارد.بــه گــزارش باشــگاه 
ــتان  ــه از اس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوان او ب ــگاران ج خبرن
ــا  ــن رقابت ه ــه ای ــش ب ــان و کی ــم کرم ــان دو تی کرم
ــرا  ــب زه ــا ترکی ــش ب ــم کی ــزود: تی ــدند، اف ــزام ش اع
بــه  ســلیمانی  یگانــه  و  مقدمــی  زهــرا  کهنوجــی، 
ــکل  ــان متش ــم کرم ــی و تی ــمیرا افضل ــری س مربیگ
ــدی  ــه محم ــیدی، فاطم ــا رش ــدی، کیان ــاز محم از آین
نــژاد، دایانــا دادمنــش، وصــال منصــوری و هلیــا 
ــش  ــور دارند.ایرانمن ــابقات حض ــن مس ــینی در ای حس
تصریــح کــرد: در روز نخســت ایــن رقابــت هــا، در 
و کیانــا  نــژاد  محمــدی  فاطمــه  ســرعت  مــاده ی 
ــا  ــتادند و دایان ــکوی دوم ایس ــر س ــر دو ب ــیدی ه رش
ــزود:  ــت.او اف ــت یاف ــوم دس ــام س ــه مق ــش ب دادمن
ــا  ــان ت ــاله های کرم ــا 15 س ــنی 12 ت ــای رده س تیم ه
ــف مســابقات  ــای مختل ــرداد جــاری در بخش ه 30 م

ســنگ نــوردی بــا حریفانشــان پیــکار می کننــد.

ورزش

زباله گردی، شغل یا معضل!
مدیر عامل سازمان پسماند شهرداری:  ۲۰۰ کارگاه بازیافت غیرمجاز در سطح شهر وجود دارد

کارخانـه بازیافـت کرمـان حـدود 2 سـال اسـت کـه فعالیـت 
نمی کنـد. بـه گفتـه مدیـر عامـل سـازمان پسـماند 200 کارگاه 
بازیافـت غیرمجـاز در سـطح شـهر وجـود دارد. کارگاه هایی که 
باعـث رشـد قارچ گونه زباله گردها شـده اسـت. از طـرف دیگر 
شـهرداری قصـد دارد بـه روزرسـانی کارخانه بازیافـت کرمان را 
بـه دانشـگاه صنعتـی اصفهـان بدهـد تا خـط قبلـی کارخانه را 
نوسـازی کند. اگر بخش خصوصی شـهرداری بتواند تمهیداتی 
بـرای در دسـت گرفتـن تفکیـک و بازیافـت زبالـه ایجـاد کند، 
از پیشـرفت رونـد زباله گـردی و تأسـیس  آینـده  شـاید در 

کارگاه هـای غیرمجـاز جلوگیری شـود.

میزان تولید زباله در کرمان
کرمانی  هـا سـاعتی بیـش از 16 تـن زبالـه تولیـد می  کننـد. 
براسـاس آمار موجـود، در کرمان هر فرد روزانـه 380 گرم زباله 
تولیـد می  کنـد که بیشـتر این زباله  ها خانگی هسـتند. سـرانه 
تولیـد زبالـه در جهـان، روزانـه 250 تـا 300 گـرم اسـت، این در 
حالـی اسـت کـه در ایـران به طور متوسـط سـرانه تولیـد زباله 
روزانـه 800 گـرم و در شـهر کرمـان روزانه 380 تـا ۴00 تن زباله 

می  شـود. تولید 

فعالیت فعلی کارگاه  های غیرمجاز در هاله  ای 
از ابهام

ایـن روزهـا کـه کارخانه بازیافـت کرمان تعطیل اسـت، فرصت 
را بـه زباله  گردهایـی داده کـه زباله  هـا را جمـع  آوری می   کنند و 
به کارگاه  های بازیافت غیرمجاز در سـطح شـهر می  فروشـند و 
ایـن کارگاه  هـا نیـز بعـد از تفکیـک زباله  هـا آنها را به شـهرهای 

اطـراف مثل اصفهان، شـیراز و مشـهد صـادر می کنند.
محمدرضـا قربانـی، مدیـر عامـل سـازمان پسـماند کرمـان 
در گفتگـو بـا ایسـنا عنـوان کـرده حـدود 200 کارگاه بازیافتـی 

غیرمجـاز در سـطح شـهر داریـم کـه مجـوز الزم را ندارنـد.
قربانـی، در گفتگـو با کرمان نـو اعام کرد که ایـن کارگاه  ها قبًا 
شناسـایی شـده  اند و االن دو سـازمان بهداشـت و شـهرداری 
پیگیـری می کننـد و خیلـی از ایـن کارگا   ه  ها بسـته شـد ه  اند و 
اگـر در حریـم بوده  انـد، مسـدود شـده  اند. وی می  گویـد: »مـا 
هفتـه  ای چنـد مـورد از ایـن کارگاه  هـا را پلمـپ می کنیـم و به 

می  فرستیم.« کمیسـیون 
علی خدادادی، عضو شـورای شـهر کرمان در گفتگو با سـایت 
خبـری کرمـان نو می  گویـد: »این افـراد عمدتًا خانـه، حیاط و 
جایـی مثل اینجا را پیدا کردند و زباله  های خشـک را نگهداری 
می  کردنـد و بـه جاهـای دیگـر می  فروختند و اکثر آنهـا افاغنه 
و در حاشـیه شـهر کـه حاشـیه امنـی بـرای این کار بـوده مثل 
شـهرک قمر بنی هاشم، شـرف آباد و شهرک صنعتی فعالیت 

داشـتند. خـدادادی در مـورد جمـع  آوری ایـن افـراد و کارگاه  ها 
توضیـح می دهـد: »مـا این مکان هـا و افراد را شناسـایی کردیم 
و بـرای پلمـپ آنها بایـد از دادگاه مجوز بگیریـم و قصد ما این 

اسـت کـه همه این افـراد را جمـع آوری و یک کاسـه کنیم.«
وی در پاسـخگویی بـه ایـن سـؤال کـه شـاید روزی همیـن 
زباله  گردهـا دوبـاره جـذب روند بازیافت شـوند، تأکید می  کند: 
»ایـن کار بـرای کارخانه  هـای بازیافت صرفی نـدارد. چون خود 
کارخانـه بازسـازی می  شـود و می  توانـد زباله  هـا را تفکیـک و 

آنهـا را بازیافـت کند.«

احداث کارخانه بازیافت و تأسیس 
شهرک بازیافت

در سـال 96 شـهردار کرمـان، مهـران عالـم زاده تأکیـد کـرده 
بـود کـه در حـوزه بازیافـت بایـد کارخانه هـای بـه روز و کارآمـد 
بایـد  بخـش خصوصـی  زمینـه  ایـن  در  و  راه انـدازی شـود 
سـرمایه گذاری کنـد. وی اظهـار کـرده بـود در حـوزه ی بازیافت 
خیلـی کار معطل مانـده داریم و باید موضوع تفکیک و بازیافت 

زبالـه را بـه  صـورت جـدی پیگیـری کنیم.
علـی خـدادادی در رابطـه بـا راه انـدازی خـط جدیـد بازیافـت 
زبالـه می  گویـد: »االن طرحـی را آمـاده کرده  ایـم کـه کارخانـه 
بازیافتـی بـا تمـام تجهیـزات در کنـار کارخانـه فعلـی بازیافت 
کرمـان تأسـیس کنیـم، تـا هفتـه آینـده فراخـوان آن آمـاده 
می  شـود کـه از طریـق آن شـرکت  ها بیاینـد و سـرمایه  گذاری 
کننـد. تمام زباله  ای که در سـطح شـهر جمع می  شـود، در این 

کارخانـه بازیافـت و تبدیـل بـه کمپوسـت می  شـود.«

قربانـی نیـز در خصوص تأسـیس شـهرک بازیافـت می  گوید: 
» با همکاری کارگروه پسـماند شهرسـتان، قرار اسـت مسـکن 
و شهرسـازی بـا تأییـد محیط زیسـت و دامپزشـکی، زمینی را 
در اختیـار مـا قرار دهد و کل شـهرک بازیافتـی را آنجا ببریم.«

در مجموع اگر سـازمان مدیریت پسـماند شـهرداری نتواند در 
رابطـه بـا مافیـای زبالـه و کارگاه  هـای بازیافت غیرمجـاز اقدام 
متقابـل انجـام دهـد، رونـد بازیافـت که خـود می  توانـد باعث 
گـردش طـای سـیاه در چرخـه تولیـد شـود به تعویـق می -

افتـد و تولیـد محصوالتی که می  توانند از این مسـیر در خدمت 
رشـد و توسـعه اقتصادی اسـتان باشـند، به فراموشـی سپرده 

می  شـود.

مرتبط با گزارش
بشـر امـروز در تقابـل بـا بزرگتریـن و بی سـابقه ترین آلودگـِی 
زباله های پاسـتیکی در تاریخ اسـت. در پنجاه سـال گذشـته، 
تولیـد و مصـرف جهانـی پاسـتیک افزایـش چشـمگیری 

داشـته، طبـق گـزارش تحلیلگران صنعت جهانـی، مصرف این 
محصـول شـیمیایی تـا پایـان سـال 2015 بـه 29۷.5 میلیون 

تن رسـیده اسـت.
ایران یکی از 10 کشـور نخسـت دنیا در زمینه مصرف پاستیک 
اسـت. بـر اسـاس آمار موجـود، میزان پاسـتیک تولیـدی در 
ایـران بیـش از 1۷ هـزار تن در سـال تخمین زده شـده که این 
رقـم معـادل حدود 50 تن در روز اسـت. هر شـهروند تهرانی به 
طور متوسـط روزانـه 3 نایلون پاسـتیکی را وارد چرخه محیط 
زیسـت می کنـد. بقایای پاسـتیک باعث مرگ بیـش از یک 
میلیـون پرنـده در سـال و همچنیـن مـرگ بیـش از صدهـزار 
پسـتاندار می شـوند. در جوامع پیشـرفته در حال حاضر تنها 5 
درصد از پاسـتیک های تولید شـده، بازیافت می شـود و باقی 
در طبیعـت رهـا شـده و یـا بـدون هیچگونه تمهیـدات خاص 
دفـن می شـوند. هنـوز هزینـۀ بازیافـت زباله هـای خانگـی از 
هزینـۀ انتقـال آنهـا بـه محـل دفـن زبالـه بـرای شـهرداری ها 
بیشـتر اسـت. قیمـت مـواد بازیافتـی، بـه دلیل نـزول قیمت 
نفـت و افـول تقاضا برای مـواد بازیافتی، کاهش یافته اسـت. 
ایـن رکـود، برخـی شـرکت های بازیافتی را مجبـور به تعطیلی 
کارخانه هـا و لغـو برنامه هایشـان بـرای فناوری هـای جدیـد 
کرده اسـت. این ماده شـیمیایی-صنعتی از بقیه مـواد در برابر 
تجزیه طبیعی بسـیار مقاوم تر اسـت زیرا پیوندهای شیمیایی 
کـه مولکول هـای پاسـتیک را کنـار یکدیگـر نگـه می دارنـد، 
اغلـب قدرتمندتـر از نیـروی طبیعـت اسـت. این بـدان معنی 
اسـت کـه میکروارگانیسـم های خاکی که می تواننـد به راحتی 
بـه موادی مانند چـوب و دیگر زباله هـای ارگانیک حمله کنند، 
نمیتوانند اکثر پاسـتیک ها را از بین ببرند. تجزیه پاسـتیک 
پـس از یـک دوره بسـیار طوالنـی )حـدود 100 الی 500 سـال( 
آغـاز می شـود. ویژگی هایی که سـبب شـده اند پاسـتیک در 
بـازار جهانـی تـا ایـن حـد مهـم باشـد همان هایی هسـتند که 
آن را بـه آالینـده ای فراگیـر تبدیـل کرده انـد: دوام و مقاومـت 

در برابـر تجزیه!

مینو رمضان پور
خبرنگار/کاغذ  وطن

کرمانی  هـا سـاعتی بیـش از 16 تـن زبالـه تولیـد 
می  کنند. براسـاس آمـار موجود، در کرمـان هر فرد 
روزانـه 38۰ گـرم زبالـه تولیـد می  کنـد که بیشـتر 
این زباله  ها خانگی هسـتند. سـرانه تولیـد زباله در 
جهـان، روزانـه ۲5۰ تا 3۰۰ گرم اسـت، این در حالی 
اسـت کـه در ایـران بـه طـور متوسـط سـرانه تولید 
زبالـه روزانـه 8۰۰ گرم و در شـهر کرمـان روزانه 38۰ 

تـا 4۰۰ تـن زبالـه تولید می  شـود.

رنا
 ای

س:
عک

نسخه آزمایشی سایت جشنواره 

موسیقی نواحی ایران رونمایی شد

 نسـخه آزمایشـی سـایت اطاع رسـانی جشـنواره موسـیقی نواحی ایران در سومین 
نشسـت سیاسـت گذاری دوازدهمیـن دوره جشـنواره رونمایـی و اطاع رسـانی در 
زمینـه برگـزاری ایـن جشـنواره بـه طـور رسـمی از ابتـدای شـهریورماه امسـال آغـاز 

شـد.  خواهد 
بـه گـزارش روز یکشـنبه ایرنـا، امسـال هـم به سـیاق سـال های گذشـته قرار اسـت 
کرمـان میزبـان جشـنواره موسـیقی نواحـی باشـد، از همیـن رو سـتاد برگـزاری 
ایـن  برگـزاری  بـرای  ریـزی  برنامـه  و کرمـان مشـغول  تهـران  در  ایـن جشـنواره 
رویـداد فرهنگـی اسـت.پس از برگـزاری دوره یازدهـم جشـنواره موسـیقی نواحـی 
در کرمـان، برخـی کارشناسـان و مسـئوالن وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـامی دربـاره 
کیفیـت برگـزاری جشـنواره انتقادهایـی مطرح کرده بودنـد. حتی زمزمه هـای انتقال 
جشـنواره از کرمـان بـه شـیراز هـم مطرح شـده بـود اما پـس از رایزنـی محمدجواد 
فدائـی اسـتاندار کرمـان بـا دکتر سـید محمدمجتبی حسـینی، معاون هنـری وزارت 
فرهنـگ و ارشـاد اسـامی، میزبانـی کرمـان در دوره دوازدهم تثبیت شـد و از آن روز 
تاکنـون اجـرای جشـنواره در کرمان پیگیری شـده و دیگر مسـئوالن اسـتان هم پای 

کار آمده انـد تـا ایـن جشـنواره قوی تـر از سـال گذشـته برگـزار شـود. 
در نشسـت شـورای سیاسـت گذاری جشـنواره موسـیقی نواحی ایران، معاون هنری 
وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـامی بـا تقدیـر از اهتمـام اسـتاندار کرمان بـرای برگزاری 
جشـنواره و پیگیـری امـور در سـطح ارشـد مدیریـت اسـتان کرمـان را امیدبخـش و 
قابـل سـتایش توصیـف و در عیـن حـال بـر لـزوم نظـم یافتن بهتـر امور جشـنواره، 
تسـریع در روشـن شـدن سـاز وکارهـای مالی و غیـره تاکید کـرد. وی دربـاره میزان 
مشـارکت مالی اسـتان کرمان در برگزاری جشـنواره موسـیقی نواحی گفـت: با توجه 
بـه اینکـه سـهم مشـارکت مالی ما نسـبت بـه دوره قبل حـدود چهار برابر شـده الزم 
اسـت در ایـن بـاره تجدیدنظـر و تامـل صـورت گیرد.اسـتاندار کرمان تصریـح کرد: با 
ایـن حـال ایـن اسـتان در تامین مالـی بودجه جشـنواره موسـیقی نواحی مشـکلی 
نـدارد و مـی تـوان بـرای تسـریع امـور جاری مبلغـی را به صـورت علی الحسـاب در 

اختیار سـتاد جشـنواره قـرار داد. 
وظایـف  شـرح  آینـده  روزهـای  ظـرف  شـد  مقـرر  جلسـه  ایـن  در  همچنیـن 
کمیته هـای اجرایـی جشـنواره مشـخص و بـه آنهـا ابـاغ شـود تـا فرآینـد کار 

شـود. تسـریع  جشـنواره 

در روز نخست المپیاد استعداد های برتر کشور؛

سنگ نوردان کرمانی به 
۳ مدال رنگارنگ دست یافتند

بهره برداری از 4۲ کیلومتر راه روستایی 
در استان کرمان 

همزمــان بــا هفتــه دولــت، ۴2 کیلومتــر راه روســتایی در 
ــد. ــی رس ــرداری م ــره ب ــه به ــان ب ــتان کرم ــمال اس ش

ــانی اداره کل راه و  ــاع رس ــات و اط ــزارش اداره ارتباط ــه گ ب
شهرســازی اســتان کرمــان، محمدمهــدی بلــوردی بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: بــرای 
ــارات اســتانی  ــال از اعتب ــون ری ــارد و 625 میلی ــزان راه، 105 میلی ــن می احــداث ای
ــه راه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــه شــده اســت.مدیرکل راه و شهرســازی اســتان کرم هزین
ــر،  هــای احــداث شــده در قالــب 12 پــروژه، و در روســتاهای شهرســتان هــای راب
راور، نرماشــیر، ریــگان، بافــت، ارزوئیــه و ســیرجان اجرایــی شــده اســت، تصریــح 
کــرد: حــدود 500 خانــوار از مزایــای راه هــای احــداث شــده بهــره منــد شــده انــد.

وی بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون بیــش از 92 درصــد روســتاهای بــاالی 100 خانــوار 
اســتان کرمــان از راه آســفالته بهــره منــد هســتند، گفــت: 83 درصــد از روســتاهای 
دارای بیــش از 50 خانــوار جمعیــت نیــز، دارای راه آســفالته هســتند.رئیس شــورای 
ــار داشــت: در حــال حاضــر 6۷/6  هماهنگــی راه و شهرســازی اســتان کرمــان اظه
ــم از راه آســفالته  ــن اســتان ه ــت ای ــوار جمعی درصــد از روســتاهای دارای 20 خان
ــزار و ۴9۴  ــران، 3 ه ــتان ای ــن اس ــان، پهناورتری ــی برند.درکرم ــره م ــب به مناس

روســتای دارای ســکنه وجــود دارد.

راه و 
شهرسازی


